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Voorwoord	  
	  
In	  2018	  neemt	  Stukafest	  opnieuw	  de	  binnenstad	  van	  vijftien	  studentensteden	  over.	  
Studentenkamers	  worden	  omgetoverd	  tot	  minitheaters	  waarin	  een	  jong	  en	  nieuwsgierig	  publiek	  in	  
aanraking	  kan	  komen	  met	  de	  meest	  uiteenlopende	  disciplines:	  van	  singer-‐songwriters,	  jazz	  en	  
klassieke	  muziek	  tot	  bijvoorbeeld	  toneel,	  kleinkunst,	  dans,	  lezingen,	  poëzie,	  film,	  workshops	  en	  
installatiekunst.	  Stukafest	  slaat	  een	  brug	  tussen	  het	  studentenleven	  en	  de	  kunstenwereld	  en	  heeft	  
zich	  de	  afgelopen	  jaren	  bewezen	  als	  een	  springplank	  voor	  opkomend	  talent.	  Artiesten	  als	  Typhoon,	  
Daniël	  Arends,	  Spinvis,	  Eefje	  de	  Visser,	  Kasper	  van	  der	  Laan,	  Go	  Back	  To	  The	  Zoo,	  Paulien	  Cornelisse,	  	  
Flip	  Noorman,	  Kiki	  Schippers	  en	  Chef’Special	  stonden	  in	  de	  afgelopen	  10	  jaar	  in	  studentenkamers	  
door	  heel	  Nederland.	  
	  
Stukafest,	  de	  afkorting	  voor	  studentenkamerfestival,	  kent	  haar	  oorsprong	  in	  Nijmegen.	  Hier	  sloeg	  in	  
het	  jaar	  2001	  een	  groep	  studenten	  de	  handen	  ineen	  om	  de	  koude	  wintermaand	  februari	  wat	  meer	  
leven	  in	  te	  blazen	  door	  middel	  van	  een	  cultureel	  evenement.	  Hiervoor	  stelden	  een	  tiental	  studenten	  
de	  deuren	  van	  hun	  studentenkamer	  open	  voor	  enthousiaste	  artiesten	  en	  een	  nieuwsgierig,	  jong	  
publiek.	  Het	  concept	  sloeg	  direct	  aan	  en	  zo	  werd	  Stukafest	  een	  jaarlijks	  terugkerend	  festival.	  
Naarmate	  de	  edities	  almaar	  groter	  en	  succesvoller	  werden,	  raakten	  andere	  studentensteden	  ook	  
geïnteresseerd	  en	  vanaf	  2007	  spreidde	  Stukafest	  zich	  als	  een	  olievlek	  uit	  over	  heel	  Nederland.	  Anno	  
2017	  staat	  de	  teller	  op	  vijftien	  steden	  met	  (op	  alfabetische	  volgorde):	  Amsterdam,	  Breda,	  Delft,	  Den	  
Haag,	  Eindhoven,	  Enschede,	  Groningen,	  Leiden,	  Maastricht,	  Middelburg,	  Nijmegen,	  Rotterdam,	  
Tilburg,	  Utrecht	  en	  Zwolle.	  
	  
Stukafest	  telde	  in	  2017	  ruim	  1900	  bezoekers,	  verspreid	  over	  215	  kamers	  in	  15	  Nederlandse	  steden.	  
Ruim	  230	  artiesten,	  afkomstig	  uit	  verschillende	  disciplines,	  zetten	  hun	  voorstellingen	  neer	  op	  
Stukafest.	  In	  2018	  worden	  deze	  getallen	  overtroffen	  dankzij	  het	  tienjarig	  bestaan	  van	  Stukafest	  
Leiden	  en	  Stukafest	  Utrecht,	  de	  uitbreiding	  van	  het	  aantal	  locaties	  in	  verschillende	  steden	  en	  dankzij	  
de	  primeur	  van	  een	  tweedaags	  festival	  in	  Leiden.	  Daarnaast	  gaat	  Stukafest	  interessante	  
samenwerkingen	  aan	  met	  andere	  culturele	  organisaties	  in	  Nederland	  en	  wordt	  het	  educatie-‐	  en	  
begeleidingstraject	  voor	  de	  stedelijke	  besturen	  uitgebreid.	  Stukafest	  2018	  belooft	  daarom	  niet	  alleen	  
een	  groei	  in	  capaciteit,	  maar	  ook	  in	  haar	  kwaliteit.	  
	  
	   	  

Foto	  1	  Clean	  Pete,	  Stukafest	  Utrecht	  2017	  Foto:	  Clean	  Pete,	  Stukafest	  Utrecht	  2017,	  door	  Aimee	  Baars	  
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“Een	  knallend	  optreden	  tussen	  de	  kratjes	  bier	  en	  studieboeken,	  een	  intieme	  literaire	  
voordracht	  onder	  een	  hoogslaper	  of	  een	  singer-‐songwriter	  aan	  de	  eettafel...	  Laat	  je	  
verassen	  door	  eigenzinnige,	  opkomende	  en	  toonaangevende	  talenten	  in	  de	  intieme	  en	  
unieke	  setting	  van	  een	  studentenkamer.”	  	  -‐	  website	  Amsterdams	  Fonds	  voor	  de	  Kunst 
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Project	  
	  
Stukafest	  verrijkt	  het	  studentenleven	  in	  Nederland	  door	  een	  nieuwsgierig	  publiek	  op	  toegankelijke	  
wijze	  in	  aanraking	  te	  laten	  komen	  met	  de	  meest	  uiteenlopende	  (kunst)disciplines.	  Deze	  
toegankelijkheid	  is	  de	  kracht	  van	  het	  festival	  en	  komt	  voort	  uit	  de	  vertrouwde	  omgeving	  waarin	  
jonge	  bezoekers	  een	  breed	  aanbod	  van	  korte	  optredens	  kunnen	  bijwonen.	  In	  de	  programmering	  
wordt	  rekening	  gehouden	  met	  de	  diversiteit	  van	  het	  publiek.	  De	  optredens	  op	  Stukafest	  zijn	  namelijk	  
dermate	  toegankelijk	  dat	  zij	  voor	  een	  onervaren	  kijker	  een	  prettige	  eerste	  ontmoeting	  met	  een	  
bepaalde	  discipline	  kunnen	  zijn.	  Tegelijkertijd	  kent	  de	  programmering	  een	  zekere	  gelaagdheid	  
waardoor	  ook	  de	  ervaren	  kijkers	  nog	  steeds	  kunnen	  worden	  verrast.	  Ook	  de	  betaalbare	  ticketprijzen	  
dragen	  bij	  aan	  de	  toegankelijkheid	  van	  het	  festival.	  Studenten	  kunnen	  hun	  weg	  naar	  Stukafest	  
gemakkelijk	  vinden,	  omdat	  wij	  bewust	  rekening	  houden	  met	  hun	  beperkte	  budget.	  Wij	  zijn	  er	  
namelijk	  van	  overtuigd	  dat	  iedere	  student	  de	  mogelijkheid	  verdient	  om	  in	  aanraking	  te	  komen	  met	  
kunst	  en	  cultuur.	  
	  
Stukafest	  vindt	  elk	  jaar	  in	  de	  maand	  februari	  plaats	  wanneer	  zij	  in	  15	  verschillende	  steden	  voor	  één	  
avond	  neerstrijkt.	  Daarnaast	  zal	  Stukafest	  Leiden	  in	  2018	  voor	  het	  eerst	  uitbreiden	  naar	  een	  editie	  
die	  tijdens	  twee	  achtereenvolgende	  avonden	  plaatsvindt.	  Als	  bezoeker	  kun	  je	  voor	  iedere	  editie	  van	  
Stukafest	  tickets	  kopen	  voor	  de	  eerste,	  tweede	  en	  derde	  ronde.	  Bij	  het	  aanschaffen	  van	  je	  tickets	  kun	  
je	  kiezen	  uit	  een	  breed	  aanbod	  van	  voorstellingen	  en	  zo	  je	  eigen	  programma	  en	  route	  voor	  die	  avond	  
samenstellen.	  Iedere	  voorstelling	  duurt	  maximaal	  30	  minuten,	  zodat	  er	  voldoende	  tijd	  overblijft	  om	  
in	  het	  volgende	  half	  uur	  af	  te	  reizen	  naar	  de	  volgende	  studentenkamer	  die	  op	  je	  programma	  staat.	  
Na	  de	  drie	  rondes	  wordt	  de	  avond	  feestelijk	  afgesloten	  met	  een	  bruisend	  Stukafeest	  op	  een	  locatie	  in	  
de	  desbetreffende	  stad	  waarbij	  alle	  bezoekers,	  
artiesten,	  kamerhosts	  en	  andere	  vrijwilligers	  
elkaar	  ontmoeten.	  
	  
Stukafest	  wordt	  door	  artiesten	  en	  bezoekers	  
geprezen	  om	  haar	  intieme	  setting.	  Doordat	  
studenten	  de	  artiesten	  in	  huis	  halen,	  ontstaat	  de	  
magie	  van	  het	  theater	  als	  het	  ware	  voor	  je	  neus:	  het	  heeft	  geen	  hoogdrempelig	  podium	  nodig.	  Dit	  
levert	  bijzondere	  momenten	  op.	  Zo	  zien	  we	  op	  de	  foto’s	  hieronder	  Reinier	  Baas	  en	  Ben	  van	  Gelder	  
(foto	  rechterzijde).	  Normaal	  gesproken	  zijn	  de	  mannen	  slechts	  te	  aanschouwen	  op	  de	  grote	  podia	  
van	  het	  Bimhuis	  en	  North	  Sea	  Jazz	  festival	  tot	  aan	  New	  York.	  Echter,	  in	  2017	  speelden	  ze	  op	  Stukafest	  
tussen	  de	  studieboeken	  en	  kratjes	  bier	  in	  een	  kamer	  waarin	  slechts	  zo’n	  vijftien	  mensen	  pasten.	  Toch	  
blijft	  Stukafest	  vooral	  een	  podium	  voor	  opkomend	  talent	  en	  jonge	  artiesten,	  zoals	  bijvoorbeeld	  
Marijn	  Claes	  (foto	  linkerzijde)	  met	  zijn	  solovoorstelling	  Eyecatcher.	  Voor	  de	  jonge	  acteur	  was	  
Stukafest	  een	  belangrijke	  manier	  om	  voor	  het	  eerst	  een	  solo	  te	  presenteren	  en	  te	  experimenteren	  
met	  nieuw	  materiaal.	  Hij	  hield	  er	  een	  “Stukatour”	  door	  het	  hele	  land	  aan	  over:	  hij	  speelde	  in	  
Amsterdam,	  Delft,	  Tilburg	  en	  Utrecht.	  
	  
	  

“Hier	  kan	  ik	  dingen	  maken	  die	  ik	  nog	  niet	  eerder	  
heb	  gemaakt.”	  -‐	  Marijn	  Claes,	  theatermaker 
“Hier	  kan	  ik	  dingen	  maken	  die	  ik	  nog	  niet	  eerder	  
heb	  gemaakt.”	  -‐	  Marijn	  Claes,	  theatermaker 
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Missie	  &	  visie	  
	  
Missie	  
Binnen	  Stukafest	  geloven	  wij	  in	  cultuur	  als	  een	  verrijking	  voor	  de	  mens.	  We	  handelen	  vanuit	  de	  
overtuiging	  dat	  iedereen	  op	  jonge	  leeftijd	  kennis	  moet	  kunnen	  maken	  met	  kunst	  en	  cultuur.	  Om	  dit	  
ideaal	  na	  te	  jagen	  brengen	  we	  cultuur	  naar	  onze	  doelgroep,	  studenten,	  toe	  door	  te	  programmeren	  in	  
studentenkamers.	  Onze	  programmering	  is	  multidisciplinair	  en	  enerverend	  voor	  zowel	  de	  ervaren	  als	  
de	  onervaren	  bezoeker.	  Dankzij	  het	  ontbreken	  van	  een	  hoogdrempelig	  podium	  ontstaat	  er	  een	  
intieme	  sfeer	  waarin	  direct	  een	  grote	  binding	  tussen	  artiesten	  en	  publiek	  ontstaat.	  Op	  deze	  manier	  
stimuleren	  en	  verrijken	  we	  een	  nieuwe,	  betrokken	  generatie	  cultuurliefhebbers.	  Stukafest	  
onderscheidt	  zich	  hierbij	  van	  andere	  huiskamerfestivals	  mede	  dankzij	  de	  diversiteit	  van	  het	  
programma	  en	  de	  unieke	  setting	  waarin	  het	  festival	  plaatsvindt.	  
	  
Stukafest	  zet	  graag	  in	  op	  haar	  functie	  als	  springplank	  voor	  jonge	  artiesten	  om	  zo	  bij	  te	  dragen	  aan	  de	  
algemene	  ontwikkeling	  van	  cultuur.	  Stukafest	  biedt	  opkomende	  talenten	  een	  podium	  in	  steden	  door	  
heel	  Nederland.	  Optreden	  in	  de	  unieke	  setting	  van	  het	  festival	  is	  een	  waardevolle	  podiumervaring	  
voor	  artiesten	  en	  bovendien	  een	  kans	  om	  een	  nieuw	  en	  groter	  publiek	  te	  bereiken.	  Om	  onze	  
springplankfunctie	  te	  versterken	  werken	  wij	  samen	  met	  andere	  culturele	  organisaties	  die	  soortgelijke	  
ambities	  koesteren.	  	  
	  
Stukafest	  bindt	  daarnaast	  studenten	  effectief	  aan	  de	  culturele	  industrie	  door	  middel	  van	  stedelijke	  
besturen	  die	  bestaan	  uit	  nieuwsgierige	  studenten	  die	  graag	  werkervaring	  op	  willen	  doen	  binnen	  een	  
culturele	  organisatie.	  Voor	  veel	  studenten	  is	  een	  bestuursjaar	  een	  waardevolle	  aanvulling	  op	  hun	  
opleiding	  en	  bovendien	  een	  kans	  om	  hun	  kennis	  toe	  te	  passen	  in	  de	  praktijk.	  
	  
Uiteindelijk	  is	  de	  gewilde	  uitkomst	  van	  Stukafest	  dat	  
onze	  bezoekers	  geïnteresseerd	  en	  geïnspireerd	  raken	  
door	  de	  verschillende	  vormen	  cultuur	  die	  ze	  tijdens	  
Stukafest	  ervaren	  hebben.	  Ze	  zijn	  gemotiveerd	  om	  
vaker	  naar	  een	  voorstelling,	  voordracht	  of	  optreden	  
te	  gaan	  en	  willen	  misschien	  zelfs	  zelf	  participeren	  
binnen	  het	  culturele	  landschap	  als	  bezoeker	  of	  als	  
organisator.	  
	  
Visie	  
Met	  Stukafest	  willen	  we	  de	  komende	  jaren	  als	  geheel	  (landelijke	  stichting	  en	  stedelijke	  stichtingen	  
tezamen)	  uitgroeien	  tot	  een	  toonaangevend	  cultureel	  festival	  dat	  in	  één	  adem	  genoemd	  wordt	  met	  
andere	  “reizende”	  culturele	  festivals	  zoals	  De	  Parade,	  Popronde	  en	  Fringe	  Festival.	  De	  organisatie	  
heeft	  een	  professionele	  aanpak	  en	  Stukafest	  is	  een	  bekend	  begrip	  in	  het	  culturele	  landschap	  van	  de	  
verschillende	  studentensteden.	  Het	  bereik	  van	  Stukafest	  blijft	  groeien	  waardoor	  we	  steeds	  meer	  
studenten	  weten	  te	  bereiken.	  We	  willen	  onze	  positie	  als	  springplank	  versterken	  en	  onze	  landelijke	  
naamsbekendheid	  hiermee	  vergroten.	  Dankzij	  onze	  bekendheid	  is	  ons	  bezoekersaantal	  gestegen	  en	  
zijn	  we	  in	  staat	  onze	  programmering	  nog	  meer	  te	  verbeteren	  op	  het	  gebied	  van	  kwaliteit	  en	  culturele	  
vernieuwing.	  Onze	  springplankfunctie	  wordt	  steeds	  sterker	  en	  we	  kunnen	  steeds	  meer	  inzetten	  op	  
de	  educatie	  en	  begeleiding	  van	  studenten	  binnen	  onze	  culturele	  industrie.	  Tijdens	  bestuursjaar	  
2017/2018	  worden	  deze	  ontwikkelingen	  op	  het	  gebied	  van	  professionalisering	  doorgezet,	  zodat	  
Stukafest	  nog	  meer	  kan	  worden	  opgetild	  naar	  een	  hoger	  niveau.	  
	  

	   	  

“Buiten is het ijzig koud, maar gelukkig geeft 
de intieme setting van Stukafest altijd een 
aangenaam en warm gevoel” 
-  3voor12/Utrecht, Stukafest Utrecht 2017 
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Doelstellingen	  
	  
De	  volgende	  doelstellingen	  zijn	  gesteld	  voor	  het	  bestuursjaar	  van	  2017/2018	  en	  zijn	  gericht	  op	  het	  
versterken	  van	  het	  algehele	  beleid	  van	  het	  landelijke	  bestuur	  van	  Stukafest.	  De	  volgende	  
doelstellingen	  kunnen	  in	  het	  volgende	  bestuursjaar	  worden	  voortgezet	  en	  verder	  worden	  uitgebreid.	  
	  

1.   Een	  stijging	  van	  15%	  voor	  de	  totale	  bezoekersaantallen	  in	  2018	  ten	  opzichte	  van	  2017.	  Dit	  
betekent	  dat	  we	  van	  1864	  unieke	  bezoekers	  in	  2017	  naar	  2144	  unieke	  bezoekers	  in	  2018	  
willen	  groeien.	  Deze	  aantallen	  zijn	  gerekend	  exclusief	  bezoekers	  van	  de	  afterparty’s.	  

	  
Vanuit	  de	  ambitie	  om	  Stukafest	  te	  laten	  groeien	  en	  om	  onze	  doelgroep	  beter	  te	  bereiken,	  hebben	  we	  
als	  doel	  gesteld	  om	  in	  2018	  meer	  bezoekers	  te	  trekken.	  Een	  groei	  van	  15%	  is	  reëel,	  omdat	  Stukafest	  
in	  2017	  nog	  niet	  uitverkocht	  was,	  onze	  capaciteit	  in	  2018	  toeneemt	  en	  omdat	  we	  €2500	  willen	  
investeren	  in	  een	  kwalitatief	  hoogstaande	  PR	  en	  programmering.	  
	  

2.   Het	  landelijke	  bestuur	  realiseert	  voor	  Stukafest	  2018	  twee	  belangrijke	  samenwerkingen	  met	  
toonaangevende	  culturele	  organisaties	  om	  de	  programmering	  naar	  een	  hoger	  niveau	  te	  
kunnen	  tillen	  en	  onze	  missie	  uit	  te	  voeren.	  
	  

Om	  de	  missie	  van	  Stukafest	  uit	  te	  kunnen	  voeren,	  hebben	  we	  ervoor	  gekozen	  om	  op	  zoek	  te	  gaan	  
naar	  minimaal	  twee	  samenwerkingen	  met	  culturele	  organisaties	  in	  Nederland.	  Voorwaarde	  is	  dat	  
deze	  organisaties	  aansluiten	  bij	  de	  missie	  en	  visie	  van	  Stukafest	  en	  zich	  inzetten	  voor	  de	  bevordering	  
van	  kunst	  en	  cultuur.	  Deze	  samenwerkingen	  vormen	  een	  basis	  voor	  samenwerkingen	  in	  de	  verdere	  
toekomst.	  De	  samenwerkingen	  die	  Stukafest	  voor	  vanaf	  dit	  jaar	  heeft	  gerealiseerd	  zijn	  met	  de	  
organisaties	  van	  de	  Grote	  Prijs	  van	  Nederland	  en	  het	  Café	  Theater	  Festival.	  
	  

3.   Het	  landelijke	  bestuur	  sluit	  voor	  Stukafest	  2018	  ten	  minste	  één	  sponsordeal	  om	  te	  zorgen	  
voor	  een	  gezondere	  financiële	  situatie.	  

	  
We	  hebben	  daarnaast	  ook	  als	  doel	  gesteld	  om	  minimaal	  één	  passende	  sponsor	  te	  verbinden	  aan	  
Stukafest	  ter	  bevordering	  van	  de	  financiële	  situatie	  en	  het	  imago	  van	  het	  festival.	  
	  

4.   Na	  het	  bestuursjaar	  2017/2018	  op	  30	  juni	  2018	  moet	  Stukafest	  een	  eigen	  vermogen	  van	  
€1000	  hebben	  voor	  het	  komende	  bestuursjaar	  om	  de	  financiële	  basis	  van	  Stukafest	  te	  
verstevigen.	  

	  
Om	  als	  landelijk	  bestuur	  een	  krachtige	  financiële	  basis	  te	  hebben	  en	  de	  stedelijke	  besturen,	  waar	  
nodig,	  te	  kunnen	  ondersteunen	  op	  financieel	  gebied	  is	  het	  belangrijk	  dat	  het	  landelijke	  bestuur	  een	  
goede	  buffer	  heeft.	  Deze	  wordt	  gevormd	  door	  een	  verscherpt	  financieel	  beleid	  en	  een	  beter	  beleid	  
op	  het	  gebied	  van	  fondsen-‐	  en	  sponsorwerving.	  
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5.   Na	  afloop	  van	  het	  bestuursjaar	  van	  2017/2018	  moeten	  minstens	  twee	  landelijke	  media	  over	  

Stukafest	  gepubliceerd	  hebben	  en	  moet	  het	  aantal	  Facebook	  likes	  zijn	  opgelopen	  tot	  
minimaal	  2000.	  Dit	  ter	  vergroting	  van	  de	  naamsbekendheid	  van	  Stukafest.	  

	  
De	  naamsbekendheid	  van	  Stukafest	  is	  een	  belangrijk	  middel	  om	  meer	  bezoekers	  naar	  het	  festival	  te	  
trekken	  en	  om	  landelijke	  partners,	  fondsen	  en	  sponsoren	  te	  interesseren	  voor	  een	  samenwerking.	  In	  
dienst	  hiervan	  willen	  wij	  Stukafest	  actief	  gaan	  promoten,	  samenwerkingen	  aangaan	  met	  mogelijke	  
mediapartners	  en	  ons	  social	  mediabeleid	  verbeteren.	  
	  

6.   Voor	  de	  jubilea	  van	  Stukafest	  Leiden	  en	  Stukafest	  Utrecht	  willen	  we	  bij	  deze	  steden	  een	  
(middel)grote	  artiest	  neerzetten	  om	  het	  jubileum	  passend	  te	  vieren	  en	  deze	  steden	  op	  het	  
gebied	  van	  programmering	  te	  ondersteunen.	  

	  
Dit	  doel	  is	  gesteld	  om	  substantieel	  bij	  te	  dragen	  aan	  de	  programmering	  die	  de	  stedelijke	  besturen	  
verzorgen	  voor	  Stukafest.	  Op	  deze	  manier	  willen	  wij	  de	  steden	  ondersteunen	  in	  de	  kosten	  die	  zij	  
maken	  voor	  hun	  programmering	  en	  de	  kwaliteit	  een	  impuls	  geven.	  Voor	  de	  jubileumedities	  kan	  het	  
landelijk	  bestuur	  op	  een	  goede	  manier	  een	  iets	  grotere	  act	  boeken	  voor	  een	  feestelijke	  opening	  van	  
het	  festival.	  

Foto:	  Hun.	  Speelt,	  Stukafest	  Utrecht	  2017,	  door	  Zarah	  Verweijen	  
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Doelgroep	  
	  
Stukafestbezoekers	  
Het	  is	  goed	  mogelijk	  om	  een	  algemeen	  beeld	  te	  schetsen	  van	  de	  (potentiële)	  Stukafestbezoeker.	  
Omdat	  iedere	  editie	  van	  Stukafest	  uniek	  is	  gebruiken	  de	  verschillende	  steden	  een	  eigen,	  specifiekere	  
segmentering	  voor	  hun	  doelgroep.	  Voor	  het	  landelijke	  bestuur	  hebben	  we	  een	  algemene	  doelgroep	  
samengesteld	  die	  voor	  Stukafest	  in	  zijn	  geheel	  geldt.	  
	  
Wie	  zijn	  het?	  	  
Studenten	  of	  pasafgestudeerden	  met	  een	  leeftijd	  tussen	  de	  18	  en	  de	  30	  jaar.	  Ze	  zijn	  woonachtig	  in	  de	  
Nederlandse	  studentensteden.	  Ervaring	  leert	  dat	  voornamelijk	  HBO-‐	  en	  WO-‐studenten	  Stukafest	  
bezoeken,	  maar	  ook	  MBO-‐studenten	  vallen	  binnen	  onze	  doelgroep.	  
	  
Wat	  doen	  ze?	  
Onze	  doelgroep	  heeft	  een	  gemiddelde	  tot	  hoge	  interesse	  in	  cultuur	  en	  bezoekt	  regelmatig	  tot	  vaak	  
clubs,	  cafés,	  concerten	  en	  theatervoorstellingen.	  Met	  veel	  plezier	  worden	  in	  het	  zomerseizoen	  
muziek-‐	  en	  theaterfestivals,	  waarbij	  het	  live	  aspect	  een	  grote	  rol	  speelt,	  bezocht.	  
	  
Waar	  bevinden	  ze	  zich?	  
De	  doelgroep	  bevindt	  zich	  in	  de	  studentensteden	  en	  omdat	  de	  meesten	  nog	  studeren,	  zijn	  zij	  veelal	  
te	  vinden	  op	  universiteiten	  en	  (hoge)scholen.	  De	  meeste	  potentiële	  Stukafestbezoekers	  zullen	  het	  
ouderlijk	  huis	  verlaten	  hebben	  en	  wonen	  op	  kamers	  en/of	  in	  studentenhuizen.	  In	  hun	  vrije	  tijd	  
bezoeken	  ze	  cafés,	  clubs,	  parken,	  festivals,	  vrienden	  en	  studentenverenigingen.	  Ook	  begeeft	  onze	  
doelgroep	  zich	  veel	  online	  waar	  men	  actief	  is	  op	  social	  media	  en	  via	  die	  weg	  op	  de	  hoogte	  kan	  blijven	  
van	  activiteiten	  in	  de	  stad.	  	  
	  
Wat	  is	  hun	  behoefte?	  
De	  potentiële	  Stukafestbezoeker	  heeft,	  zoals	  eerder	  genoemd,	  een	  gemiddelde	  tot	  hoge	  culturele	  
interesse.	  Het	  culture	  aanbod	  van	  bijvoorbeeld	  muziek,	  theater	  en	  lezingen	  dient	  toegankelijk	  te	  zijn,	  
maar	  mag	  wel	  verrassen,	  uitdagen	  en	  aan	  het	  denken	  zetten.	  Ze	  bezoeken	  regelmatig	  tot	  vaak	  
culturele	  evenementen	  zoals	  festivals	  en	  concerten.	  
	  
De	  doelgroep	  stelt	  zich	  oriënterend	  op,	  is	  vatbaar	  voor	  reclame	  en	  is	  ontvankelijk	  voor	  tips	  over	  het	  
uitgebreide	  culturele	  aanbod.	  Wanneer	  festivals	  bekend	  staan	  om	  hun	  goede	  programmering,	  zijn	  ze	  
bereid	  om	  risico’s	  te	  nemen	  en	  in	  aanraking	  te	  komen	  met	  onbekende	  artiesten.	  Ze	  hebben	  een	  
sterke	  wil	  om	  te	  ontdekken	  en	  begeven	  zich	  graag	  in	  een	  bijzondere	  setting.	  Daarnaast	  voelen	  ze	  ook	  
een	  grote	  aantrekkingsgracht	  tot	  namen	  die	  wel	  bekender	  zijn,	  omdat	  zij	  zich	  al	  gevestigd	  hebben.	  
	  
Wat	  bieden	  wij	  ze?	  
Stukafest	  biedt	  een	  gevarieerd	  programma	  in	  een	  unieke	  setting.	  Dit	  aanbod	  kenmerkt	  zich	  door	  
nieuwe	  en	  jonge	  talenten	  die	  nog	  minder	  bekend	  zijn	  bij	  het	  grote	  publiek,	  maar	  ook	  door	  grotere	  
namen	  die	  de	  kwaliteit	  van	  het	  festival	  bevestigen.	  De	  intieme	  sfeer	  van	  de	  studentenkamers	  maken	  
het	  bezoek	  tot	  een	  unieke	  belevenis.	  
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Stedelijke	  besturen	  
Een	  secundaire	  doelgroep	  van	  Stukafest	  zijn	  de	  individuele	  besturen	  in	  alle	  steden	  waar	  Stukafest	  
plaatsvindt.	  Deze	  besturen	  wisselen	  jaarlijks	  en	  voor	  ieder	  bestuursjaar	  moet	  er	  dus	  weer	  een	  nieuw	  
stedelijk	  bestuur	  gevonden	  worden.	  De	  doelgroep	  
van	  “Stukafestbezoekers”	  en	  van	  “Stedelijke	  
besturen”	  komen	  vrijwel	  geheel	  met	  elkaar	  overeen,	  
omdat	  Stukafest	  plaatsvindt	  in	  het	  hart	  van	  haar	  
doelgroep	  en	  een	  duidelijk	  profiel	  heeft	  van	  voor	  en	  
door	  studenten.	  
	  
Artiesten	  
Een	  andere	  belangrijke	  secundaire	  doelgroep	  wordt	  
gevormd	  door	  de	  artiesten	  die	  Stukafest	  aantrekt.	  
Stukafest	  programmeert	  voor	  een	  groot	  deel	  
beginnende	  artiesten	  die	  bij	  het	  grote	  publiek	  nog	  
vrijwel	  onbekend	  zijn.	  Voor	  deze	  artiesten	  is	  Stukafest	  een	  waardevolle	  springplank	  en	  een	  kans	  om	  
meer	  podiumervaring	  op	  te	  doen.	  Ze	  krijgen	  de	  kans	  om	  hun	  naamsbekendheid	  te	  vergroten	  in	  
steden	  door	  het	  hele	  land	  en	  kunnen	  face	  to	  face	  feedback	  krijgen	  van	  hun	  publiek.	  De	  
programmeurs	  gaan	  zelf	  op	  zoek	  naar	  interessante	  artiesten	  tijdens	  bijvoorbeeld	  festivals	  en	  
showcases,	  maar	  veel	  artiesten	  vinden	  Stukafest	  zelf	  en	  benaderen	  ons	  om	  op	  Stukafest	  te	  kunnen	  
spelen.	   	  

Programmabeleid	  
	  
De	  programmering	  van	  Stukafest	  ligt	  in	  handen	  van	  de	  stedelijke	  besturen.	  Zij	  zijn	  hoofdzakelijk	  
verantwoordelijk	  voor	  het	  scouten	  van	  geschikte	  artiesten	  en	  voor	  het	  onderhouden	  van	  contact	  en	  
voor	  de	  onderhandeling	  met	  de	  artiesten	  die	  zij	  voor	  Stukafest	  zullen	  boeken.	  Een	  harde	  regel	  die	  
hierbij	  geldt,	  is	  dat	  de	  programmering	  voor	  niet	  meer	  dan	  40%	  uit	  muziek	  mag	  bestaan.	  De	  overige	  
60%	  bestaat	  voor	  de	  ene	  helft	  uit	  artiesten	  die	  werkzaam	  zijn	  binnen	  de	  disciplines	  theater	  en	  dans	  
en	  voor	  de	  andere	  helft	  uit	  artiesten	  die	  afkomstig	  zijn	  uit	  disciplines	  zoals	  literatuur,	  film	  en	  
beeldende	  kunst.	  
	  
Het	  landelijke	  Stukafestbestuur	  draagt	  bij	  aan	  de	  programmering	  door	  de	  stedelijke	  bestuursleden	  te	  
begeleiden	  bij	  het	  scouten	  en	  boeken	  van	  artiesten.	  Daarnaast	  faciliteert	  het	  landelijk	  bestuur	  de	  
StukaTours	  van	  artiesten	  waarbij	  artiesten	  in	  meerdere	  steden	  kunnen	  spelen.	  Het	  landelijke	  bestuur	  
gaat	  dan,	  namens	  alle	  geïnteresseerde	  steden,	  in	  gesprek	  met	  de	  artiest	  over	  de	  mogelijkheden	  en	  
om	  een	  redelijke	  prijs	  voor	  de	  steden	  af	  te	  spreken.	  Onder	  de	  StukaTours	  vallen	  ook	  afspraken	  met	  
partners	  over	  het	  programmeren	  van	  hun	  artiesten	  bij	  de	  verschillende	  Stukafeststeden.	  Voor	  de	  
editie	  van	  2018	  is	  het	  landelijke	  Stukafestbestuur	  voor	  het	  eerst	  dergelijke	  samenwerkingen	  
aangegaan	  met	  zowel	  het	  Café	  Theater	  Festival	  als	  De	  Grote	  Prijs	  van	  Nederland.	  
	  
Ten	  slotte	  ondersteunt	  het	  landelijke	  bestuur	  van	  Stukafest	  de	  programmering	  van	  steden	  door	  dit	  
jaar	  een	  middelgrote	  artiest	  te	  boeken	  voor	  de	  jubileumedities	  van	  Stukafest	  Utrecht	  en	  Stukafest	  
Leiden.	  Op	  deze	  manier	  kunnen	  de	  steden	  in	  kwestie	  meer	  aandacht	  generen	  voor	  hun	  
jubileumeditie	  en	  het	  niveau	  en	  de	  kwaliteit	  van	  hun	  gehele	  programmering.	  Voor	  deze	  vorm	  van	  
steun	  is	  per	  jubileumeditie	  €750	  begroot.	  

	   	  

“Wat een topavond was Stukafest Utrecht ook dit 
jaar weer! Ludieke acts, verassend, inspirerend en 
om 100 procent van te genieten. Complimenten 
aan het bestuur, jullie hebben een mooie editie 
neergezet!” - Suzan Kommers, bezoeker, Stukafest 
Utrecht 2017 
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Organisatie	  
	  
Stukafest	  vindt	  plaats	  in	  vijftien	  steden	  door	  heel	  Nederland:	  Amsterdam,	  Breda,	  Delft,	  Den	  Haag,	  
Eindhoven,	  Enschede,	  Groningen,	  Leiden,	  Maastricht,	  Middelburg,	  Nijmegen,	  Rotterdam,	  Tilburg,	  
Utrecht	  en	  Zwolle.	  Iedere	  stad	  heeft	  een	  eigen	  bestuur	  dat	  verantwoordelijk	  is	  voor	  het	  organiseren	  
van	  haar	  eigen	  festivaleditie.	  Elk	  jaar	  gaan	  de	  stedelijke	  besturen	  op	  zoek	  naar	  geschikte	  opvolgers	  
die	  de	  volgende	  editie	  zullen	  verzorgen.	  De	  nieuwe	  bestuursleden	  kunnen	  goed	  van	  start	  gaan	  
dankzij	  alle	  informatie	  en	  tips	  die	  zij	  hebben	  gekregen	  bij	  de	  bestuursoverdracht	  van	  hun	  
voorgangers.	  
	  
De	  vijftien	  individuele	  stedelijke	  besturen	  worden	  tijdens	  hun	  werkzaamheden	  bijgestaan	  door	  het	  
landelijke	  bestuur.	  Het	  landelijke	  bestuur	  helpt	  de	  stedelijke	  besturen	  met	  de	  organisatie	  van	  
Stukafest	  door	  middel	  van	  kennisoverdracht	  en	  het	  faciliteren	  van	  belangrijke	  hulpmiddelen	  zoals	  de	  
website,	  app,	  artwork	  en	  merchandise,	  maar	  ook	  van	  professionele	  boekhoudcontroles	  en	  een	  
algemene	  verzekering.	  Daarnaast	  controleert	  het	  landelijke	  bestuur	  ook	  of	  de	  steden	  het	  concept	  
voldoende	  naleven	  en	  stuurt	  het	  landelijke	  bestuur	  bij	  waar	  nodig.	  Het	  landelijke	  bestuur	  controleert	  
op	  deze	  wijze	  of	  de	  eenheid	  tussen	  de	  verschillende	  steden	  bewaard	  blijft,	  maar	  stimuleert	  de	  
individuele	  stedelijke	  besturen	  om	  ook	  te	  blijven	  zoeken	  naar	  eigen,	  unieke	  initiatieven	  en	  
werkwijzen.	  Om	  continuïteit	  te	  bieden,	  blijft	  het	  landelijke	  bestuur	  doorgaans	  meerdere	  jaren	  
aangesteld.	  
	  
Traditiegetrouw	  organiseert	  het	  landelijke	  bestuur	  nog	  voor	  het	  begin	  van	  de	  zomer	  een	  
“Bootcamp”.	  Op	  deze	  dag	  komen	  alle	  nieuwe	  stedelijke	  besturen	  samen	  om	  elkaar	  te	  ontmoeten,	  
kennis	  te	  maken	  met	  het	  landelijke	  bestuur	  en	  om	  verschillende	  workshops	  bij	  te	  wonen	  van	  
landelijke	  bestuursleden	  en	  professionals	  uit	  het	  culturele	  veld.	  Met	  deze	  aanvulling	  op	  de	  stedelijke	  
bestuursoverdracht	  zijn	  de	  stedelijke	  besturen	  volledig	  klaargestoomd	  om	  te	  beginnen	  aan	  hun	  
bestuursjaar.	  Op	  deze	  dag	  krijgen	  de	  steden	  ook	  een	  landelijke	  coördinator	  toegewezen	  die	  
gedurende	  het	  bestuursjaar	  hun	  eerste	  contactpersoon	  zal	  zijn	  bij	  vragen	  of	  andere	  kwesties.	  Tijdens	  
het	  bestuursjaar	  vinden	  nog	  diverse	  workshops	  plaats	  die	  dieper	  ingaan	  op	  specifieke	  onderdelen	  
van	  de	  festivalorganisatie.	  
	  
Om	  het	  contact	  tussen	  de	  stedelijke	  bestuursleden	  en	  het	  landelijk	  bestuur	  te	  verbeteren,	  wordt	  er	  
vanaf	  dit	  jaar	  gebruik	  gemaakt	  van	  de	  online	  managementtool	  Basecamp.	  Hierin	  kan	  iedereen	  
onderling	  contact	  met	  elkaar	  opnemen,	  algemene	  en	  persoonlijke	  planningen	  en	  to-‐do’s	  aanmaken	  
en	  in	  verschillende	  teams	  opereren	  (bijvoorbeeld	  in	  de	  groep	  met	  alle	  bestuursleden	  van	  een	  stad	  of	  
in	  de	  groep	  met	  alle	  voorzitters	  van	  Stukafest).	  Dankzij	  Basecamp	  is	  de	  communicatie	  nu	  vollediger,	  
overzichtelijker	  en	  efficiënter.	  Dit	  bevordert	  ook	  de	  prettige	  en	  transparante	  samenwerking	  tussen	  
de	  stedelijke	  besturen	  en	  het	  landelijke	  bestuur.	  
	  
Met	  ieder	  stedelijk	  bestuur	  worden	  gedurende	  het	  bestuursjaar	  verschillende	  evaluatiemomenten	  
ingepland.	  Samen	  met	  hun	  coördinator	  uit	  het	  landelijke	  bestuur	  evalueren	  zij	  op	  deze	  momenten	  
het	  verloop	  van	  hun	  eigen	  organisatieproces,	  hun	  behaalde	  doelen	  en	  het	  gebruik	  van	  verschillende	  
methodes	  binnen	  hun	  organisatie.	  Ook	  bestaat	  hier	  altijd	  ruimte	  voor	  vragen	  en	  opmerkingen	  voor	  
het	  landelijke	  bestuur.	  Zo	  kan	  Stukafest	  zich	  blijven	  ontwikkelen,	  wordt	  er	  voldoende	  toezicht	  
gehouden	  op	  de	  kwaliteit	  van	  de	  organisatie	  binnen	  de	  stedelijke	  besturen	  en	  wordt	  er	  gewerkt	  aan	  
de	  persoonlijke	  ontwikkeling	  van	  alle	  bestuursleden.	  De	  evaluatiemomenten	  vinden	  plaats	  in	  
september,	  december	  en	  maart.	  
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Organisatiestructuur	  
	  
Binnen	  de	  organisatie	  van	  Stukafest	  kan	  ieder	  stedelijk	  bestuur	  terugvallen	  op	  het	  landelijke	  bestuur.	  
Om	  dit	  contact	  zo	  overzichtelijk	  mogelijk	  te	  laten	  verlopen,	  heeft	  iedere	  stad	  vanuit	  landelijk	  een	  
eigen	  coördinator	  toegewezen	  gekregen.	  De	  vijftien	  steden	  zijn	  hiervoor	  verdeeld	  onder	  de	  vier	  
landelijke	  bestuursleden.	  De	  coördinator	  is	  de	  eerste	  contactpersoon	  bij	  vragen	  of	  opmerkingen	  en	  
onderhoudt	  persoonlijk	  contact	  met	  de	  stedelijke	  bestuursleden.	  Hieronder	  is	  aangegeven	  hoe	  de	  
verdeling	  tussen	  stad	  en	  coördinator	  verdeeld	  is.	  
	  
Robin	  van	  der	  Sluis	  –	  Voorzitter,	  Penningmeester	  
Naast	  zijn	  functie	  als	  voorzitter	  en	  penningmeester	  van	  het	  landelijke	  bestuur	  is	  hij	  de	  coördinator	  
van	  de	  steden	  Groningen,	  Zwolle	  en	  Utrecht.	  	  
	  
Maxime	  Vandommele	  –	  Secretaris,	  Programmeur	  
Maxime	  treedt	  binnen	  het	  landelijke	  bestuur	  op	  als	  programmeur	  en	  secretaris.	  Als	  coördinator	  
houdt	  zij	  zich	  bezig	  met	  de	  voortgang	  van	  Eindhoven,	  Enschede,	  Den	  Haag	  en	  Maastricht.	  	  
	  
Susanne	  Landman	  –	  PR-‐coördinator	  
Susanne	  is,	  naast	  haar	  bezigheden	  als	  PR-‐coördinator	  van	  het	  landelijke	  bestuur,	  de	  van	  de	  steden	  
Delft,	  Breda,	  Nijmegen	  en	  Tilburg.	  	  
	  
Angela	  Schoonderbeek	  –	  Acquisiteur	  
Angela	  houdt	  zich	  bezig	  met	  de	  acquisitie	  voor	  het	  landelijke	  bestuur	  en	  richt	  zich	  als	  coördinator	  op	  
de	  stedelijke	  besturen	  van	  Amsterdam,	  Leiden,	  Middelburg	  en	  Rotterdam.	  	  
	  
De	  stedelijke	  besturen	  nemen	  in	  eerste	  instantie	  contact	  op	  met	  hun	  eigen	  coördinator	  om	  de	  
communicatie	  zo	  overzichtelijk	  mogelijk	  te	  houden.	  Echter,	  bij	  specifieke	  en	  functiegerelateerde	  
vragen	  kan	  het	  voor	  steden	  soms	  prettiger	  zijn	  om	  met	  een	  ander	  landelijk	  bestuurslid	  te	  overleggen.	  
Zo	  onderhouden	  voorzitters	  en	  penningmeester	  ook	  contact	  met	  Robin	  en	  acquisiteurs	  met	  Angela.	  
Dankzij	  Basecamp	  en	  de	  toegankelijkheid	  van	  de	  landelijke	  bestuursleden	  kan	  de	  communicatie	  
spoedig	  verlopig	  en	  kan	  er	  op	  grote	  schaal	  kennisoverdracht	  plaatsvinden.	  
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Planning	  en	  looptijd	  
Globaal	  gezien	  ziet	  voor	  iedere	  stad	  de	  planning	  er	  hetzelfde	  uit,	  maar	  de	  besturen	  zijn	  geheel	  vrij	  om	  
andere	  evenementen	  en	  activiteiten	  aan	  deze	  planning	  toe	  te	  voegen.	  De	  globale	  planning	  ziet	  er	  als	  
volgt	  uit:	  
	  

Datum   Activiteit   Voor  wie  
25.06.2017   Bootcamp   Iedereen  
30.06.2017   Start  boekjaar   Penningmeesters  
13.06.2017   Workshop:  Boekhouding   Penningmeesters  
31.07.2017   Aangifte  belastingdienst  (deadline)   Penningmeesters  
01.08.2017   Eerste  versie  communicatieplan  insturen   Susanne  (Landelijk)  
04.08.2017   Controle  stedelijke  begrotingen   Robin  (Landelijk)  
07.08.2017   Workshop  Anneke  Jansen:  Fondsenwerving   Acquisiteurs  
10.08.2017   Definitieve  versie  communicatieplan   Susanne  (Landelijk)  
10.08.2017   Eerste  versie  communicatieplan   PR-coördinatoren  
25.08.2017   Definitieve  versie  communicatieplan   PR-coördinatoren  
28.08.2017   Workshop  Café  Theater  Festival:  

Programmering  
Programmeurs  

09.2017   De  meeste  deadlines  van  fondsen   Acquisiteurs  
09.2017   Evaluaties  bestuur   Landelijk  met  stedelijk  
14.09.2017   Workshop  Marc  Pil:  Sponsorwerving   Acquisiteurs  
13.10.2017   Aanleveren  van  logo’s  van  sponsoren  voor  

programmaboekjes  en  posters  (deadline)  
PR-coördinatoren  /  
Acquisiteurs  

13.10.2017   Aanleveren  van  alle  info  over  de  
programmering  voor  artwork  en  ticketshop  
(deadline)  

PR-coördinatoren  /  
Kamercoördinatoren/  
Programmeurs  

15.10.2017   Workshop  Ignation:  Website  en  app   PR-coördinatoren  
27.10.2017   Workshop  KEES:  coördinatie   Voorzitters  /  

Vrijwilligerscoördinatoren  
31.10.2017   Aangifte  belastingdienst  (deadline)   Penningmeesters  
1.12.2017   Eerste  boekhoudcheck   Penningmeesters  
12.2017   Evaluaties  bestuur   Landelijk  met  stedelijk  
31.01.2018   Aangifte  belastingdienst  (deadline)   Penningmeesters  
02.2018   Stukafest   Landelijk  met  stedelijk  
16.03.2018   Tweede  boekhoudcheck   Penningmeesters  
29.03.2018   Evaluatieverslag  (deadline)   Iedereen  
04.2018   Telefonische  afspraak:  toelicht  

evaluatieverslag  
Landelijk  met  stedelijk  

04.2018   Landelijke  evaluatie   Landelijke  bestuur  
30.04.2018   Aangifte  belastingdienst  (deadline)   Penningmeesters  
15.05.2018   Boekhouding  compleet  (deadline)   Penningmeesters  
15.05.2018   Nieuw  bestuur  (deadline)   Iedereen  
02.06.2018   Overdracht  nieuw  bestuur  (deadline)   Iedereen  
02.06.2018   Financieel  jaarverslag  (deadline)   Penningmeesters  
30.06.2018   Einde  boekjaar  /  afsluiting   Iedereen  
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Communicatiematrix	  
Deze	  communicatiematrix	  is	  te	  lezen	  als	  een	  samenvatting	  van	  het	  communicatieplan.	  Hierbij	  komt	  
aan	  bod	  welke	  doelgroepen	  worden	  er	  aangesproken	  en	  welke	  doelen	  horen	  hierbij	  horen,	  maar	  ook	  
welke	  middelen	  erop	  welke	  manier	  worden	  ingezet	  om	  deze	  doelen	  te	  behalen.	  Voor	  een	  volledig	  
overzicht	  kunt	  u	  het	  communicatieplan	  raadplegen.	  
	  
Doelgroep	   Doel	   Middel	  
Stedelijke	  besturen	   Vergroten	  van	  de	  

betrokkenheid	  van	  de	  
stedelijke	  besturen	  bij	  de	  
activiteiten	  die	  door	  het	  
landelijke	  bestuur	  worden	  
georganiseerd.	  

Ø   Basecamp	  	  
Ø   Workshops	  en	  

bijeenkomsten	  

Het	  landelijke	  bestuur	  als	  
adviesorgaan	  inzetten	  om	  zo	  
de	  kwaliteit	  en	  de	  kennis	  in	  de	  
steden	  een	  impuls	  te	  geven.	  

Ø   Aanstellen	  van	  
coördinatoren	  voor	  de	  
verschillende	  steden	  	  

Potentiële	  Stukafestbezoekers	   Twee	  landelijke	  mediapartners	  	   Ø   Facebook	  
Ø   Mailcontact	  	  

Groei	  van	  66%	  van	  het	  aantal	  
Facebooklikes	  

Ø   Facebook	  	  

Opzetten	  van	  een	  
Instagramaccount	  en	  400	  
volgers	  krijgen	  

Ø   Instagram	  
Ø   Crossposten	  via	  

Facebook	  
Opzetten	  van	  een	  landelijke	  
Campagne	  

Ø   Facebook	  
Ø   Website	  
Ø   Instagram	  
Ø   Twitter	  
Ø   Mediapartners	  

Eenheid	  in	  de	  externe	  
communicatie	  vanuit	  de	  
steden	  

Ø   Vanuit	  het	  landelijke	  
bestuur	  een	  template	  
aanleveren	  voor	  
merchandise	  en	  
promotiemateriaal	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	   13 

Uitwerking	  middelen	   	   	  
Middel	   Doelen	   Inhoud	  
Basecamp	   Vergroten	  van	  de	  

betrokkenheid	  van	  de	  
stedelijke	  besturen	  bij	  de	  
activiteiten	  die	  door	  het	  
landelijke	  bestuur	  worden	  
georganiseerd.	  

Steden	  persoonlijk	  uitnodigen,	  
informeren	  over	  workshops	  en	  
enthousiasmeren	  met	  
prikkelende	  teksten.	  	  

Workshops	  en	  bijeenkomsten	   Vergroten	  van	  de	  
betrokkenheid	  van	  de	  
stedelijke	  besturen	  bij	  de	  
activiteiten	  die	  door	  het	  
landelijke	  bestuur	  worden	  
georganiseerd.	  

Professionele	  sprekers	  uit	  het	  
culturele	  veld	  uitnodigen	  om	  
te	  spreken	  met	  de	  stedelijke	  
besturen	  over	  belangrijke	  
onderwerpen	  op	  het	  gebied	  
van	  organisatie.	  

Stadscoördinatoren	   Het	  landelijke	  bestuur	  als	  
adviesorgaan	  inzetten	  om	  zo	  
de	  kwaliteit	  en	  de	  kennis	  in	  de	  
steden	  een	  impuls	  te	  geven.	  

Kwaliteit	  waarborgen	  door	  de	  
coördinatie	  vanuit	  het	  
landelijke	  bestuur	  te	  laten	  
verlopen.	  Zo	  gaat	  de	  
coördinator	  tweemaal	  per	  
bestuursjaar	  op	  bezoek	  voor	  
een	  tussentijdse	  evaluatie	  om	  
zo	  problemen	  en	  
onduidelijkheden	  te	  tackelen.	  

Facebook,	  Instagram,	  Twitter,	  
website,	  app	  

Twee	  landelijke	  mediapartners	  	   Een	  goede	  branding	  en	  
kwalitatieve	  berichten	  op	  
Social	  media	  en	  website	  met	  
veel	  bereik	  om	  zo	  waarde	  te	  
creëren	  voor	  de	  mediapartners	  

Groei	  van	  66%	  van	  het	  aantal	  
Facebook	  likes	  

Interessante	  content	  delen	  van	  
de	  stedelijke	  besturen.	  Hierin	  
gebruik	  maken	  van	  taggen	  van	  
de	  steden	  en	  acts.	  	  
	  
Eigen	  video’s	  en	  
beeldmateriaal	  creëren	  en	  
delen.	  
	  
Advertenties	  kopen	  om	  bereik	  
te	  vergroten.	  

Opzetten	  Instagram	  account	  
en	  400	  volgers	  krijgen	  

Een	  inkijkje	  geven	  achter	  de	  
schermen	  bij	  het	  landelijke	  
bestuur	  om	  een	  gunfactor	  en	  
“gezicht”	  te	  creëren.	  
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Aansprekende	  en	  prikkelende	  
foto’s	  van	  Stukafestedities	  
delen	  om	  een	  beeld	  van	  het	  
festival	  te	  schetsen.	  
	  
Cross-‐posten	  op	  Facebook	  om	  
meer	  traffic	  naar	  de	  Instagram	  
pagina	  te	  genereren.	  

Opzetten	  Landelijke	  Campagne	   Campagne-‐uitingen	  onder	  de	  
aandacht	  brengen	  door	  middel	  
van	  social	  media.	  

Mediapartners	   Opzetten	  Landelijke	  Campagne	   Mediapartners	  inzetten	  om	  het	  
bereik	  van	  de	  campagne	  te	  
vergroten.	  Denk	  aan	  artikelen,	  
aankondigingen	  artiesten	  en	  
interviews.	  	  

Email	   Twee	  landelijke	  mediapartners	   Stukafest	  op	  zo’n	  manier	  onder	  
de	  aandacht	  brengen	  bij	  
potentiële	  mediapartners	  
zodat	  zij	  een	  samenwerking	  
aan	  willen	  gaan	  door	  middel	  
van	  mailingslists.	  

Posterdesign	   Eenheid	  in	  de	  communicatie	  
die	  de	  steden	  naar	  buiten	  
brengen	  

Inzetten	  van	  een	  poster-‐
overlay	  die	  alle	  steden	  
gebruiken	  waaraan	  zij	  zelf	  een	  
eigen	  deel	  kunnen	  toevoegen.	  
Een	  deel	  van	  de	  poster	  is	  dus	  
in	  iedere	  stad	  uniek	  en	  één	  
deel	  is	  steeds	  hetzelfde.	  Dit	  
zorgt	  voor	  eenheid	  en	  
herkenbaarheid	  zonder	  de	  
identiteit	  van	  iedere	  stad	  uit	  
het	  oog	  te	  verliezen.	  

Merchandise	   Eenheid	  in	  de	  communicatie	  
die	  de	  steden	  naar	  buiten	  
brengen	  

De	  merchandise	  wordt	  besteld	  
door	  het	  landelijke	  bestuur	  dat	  
overal	  hetzelfde	  ontwerp	  
gebruikt.	  
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Financiën	  
	  
 Stukafest  Landelijk   Begroting  2017/2018     
     
 omschrijving   baten   lasten     
     
Productiekosten       €  2.900,00      

7110   Zaalhuur        €  700,00      
7120   Huur  apparatuur      €  200,00      
7130   Catering      €  200,00      
7140   Fee  sprekers      €  600,00      
7160   Technici        €  0,00      
7150   Auto  /  brandstof      €  0,00      
7180   Klusspullen  /  aankleding      €  200,00      
7250   inkoop  merchandise      €  1.000,00      

     
Programmeringskosten      €  1.500,00      

7200   Gage  artiesten      €  1.500,00      
     
Marketingkosten       €  5.400,00      

4500   Drukwerk      €  400,00      
4505   Website  en  app      €  3.000,00      
4580   Huisstijl  en  designs      €  1.500,00      
4530   Online  advertentie      €  400,00      
4590   Overige  marketingkosten      €  100,00      

     
Kantoorkosten       €  1.350,00      

4300   Kantoorartikelen      €  100,00      
4350   Periodieke  kosten        €  250,00      
4312   Telefoonkosten      €  50,00      
4390   Email/IP  abbonoment      €  200,00      
4395   Project  Management  abbonoment      €  500,00      
4600   Bankkosten        €  250,00      

     
Bestuurskosten       €  5.500,00      

4550   Representatie      €  300,00      
4610   Vergaderkosten      €  300,00      
4611   Relatie  afspraken      €  100,00      
4615   Catering  bestuur      €  100,00      
4555   Bedankjes      €  200,00      
4556   Relatie  geschenken      €  400,00      
4560   Vrijwilligersopleidingsdag  /  infoborrel      €  300,00      
4030   Reiskosten      €  600,00      
4335   Educatie  /  scouting      €  100,00      
4680   Verzekeringen      €  2.500,00      
4080   Vrijwilligersvergoeding      €  600,00      
4090   Boekhoudcheck      €  1.700,00      

     
4900  Onvoorzien      €  400,00      
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Directe  opbrengsten      €  8.700,00         
8201   StukaVet   €  8.000,00         
8202   Verkoop  merchandise21%   €  700,00         

     
Indirecte  opbrengsten      €  8.350,00         

8810   Janivo  Stichting   €  3.500,00         

8110  
Van  den  Berch  van  Heemstede  
Stichting   €  2.000,00         

8120   Sponsoring   €  2.850,00         
     
 TOTAAL:   €  17.050,00     €  17.050,00      
     
 saldo  winst/verlies:   €  0,00         
     

Toelichting	  op	  begroting	  2017/2018	  
	  
Kosten	  
Productiekosten	  
De	  productiekosten	  bestaan	  voornamelijk	  uit	  de	  kosten	  die	  nodig	  zijn	  voor	  het	  organsieren	  van	  de	  
workshops.	  Hieronder	  verstaan	  we	  in	  ieder	  geval	  de	  kosten	  voor	  locatiehuur,	  vergoedingen	  voor	  
sprekers	  en	  eventuele	  aankleding.	  Daarnaast	  is	  er	  een	  bedrag	  inbegroot	  voor	  de	  inkoop	  van	  de	  
merchandise.	  Dit	  laatste	  is	  een	  kostenpost	  die	  voor	  een	  groot	  deel	  wordt	  opgeheven	  door	  de	  
inkomst	  “verkoop	  merchandise	  21%”.	  
	  
Programmeringskosten	  
Dit	  zijn	  de	  kosten	  die	  door	  het	  landelijk	  bestuur	  gemaakt	  worden	  ter	  aanvulling	  van	  de	  
programmering	  bij	  de	  jubileumedities	  van	  Stukafest	  Utrecht	  en	  Stukafest	  Leiden.	  Voor	  de	  
programmering	  is	  gemiddeld	  €750	  inbegroot.	  Van	  dit	  budget	  kan	  bij	  elke	  stad	  een	  middelgrote	  
artiest	  geprogrammeerd	  worden.	  
	  
Marketingkosten	  
Deze	  kosten	  maakt	  het	  landelijke	  bestuur	  ter	  promotie	  van	  Stukafest	  in	  het	  algemeen.	  Denk	  hierbij	  
bijvoorbeeld	  aan	  kosten	  voor	  het	  onderhouden	  van	  de	  website	  of	  app,	  het	  maken	  van	  designs,	  
merhchandise,	  drukwerk	  en	  advertenties.	  
	  
Kantoorkosten	  
Hieronder	  vallen	  bankkosten,	  de	  kosten	  voor	  ons	  e-‐maildomein	  en	  het	  gebruik	  van	  Basecamp.	  
	  
Bestuurskosten	  
Het	  bestuur	  moet,	  om	  te	  functioneren,	  uitgaven	  doen	  op	  het	  gebied	  van	  vergader-‐	  en	  reiskosten,	  
professionele	  boekhoudchecks,	  relatiegeschenken	  en	  afspraken	  met	  partners.	  
	  
Onvoorzien	  
Het	  is	  nodig	  om	  een	  buffer	  te	  reserveren	  voor	  wanneer	  er	  extra	  kosten	  moeten	  worden	  gemaakt	  ten	  
behoeve	  van	  het	  landelijke	  bestuur	  of	  een	  stedelijk	  bestuur.	  Om	  de	  continuïteit	  van	  het	  landelijke	  
bestuur	  te	  garanderen	  reserveren	  wij	  dit	  bedrag.	  
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Inkomsten	  
Directe	  opbrengsten	  
StukaVet	  is	  het	  bedrag	  dat	  de	  stedelijke	  besturen	  aan	  het	  landelijke	  bestuur	  betalen,	  zodat	  het	  
landelijke	  bestuur	  zijn	  werkzaamheden	  en	  faciliterende	  rol	  kan	  uitvoeren	  ten	  behoeve	  van	  de	  
stedelijke	  besturen.	  Daarnaast	  komt	  er	  een	  bedrag	  binnen	  uit	  de	  verkoop	  van	  merchandise	  aan	  de	  
stedelijke	  besturen.	  
	  
Indirecte	  opbrengsten	  
Dit	  zijn	  inkomsten	  uit	  sponsoring,	  fondsen	  en	  eventuele	  giften	  of	  rentebaten.	  Voor	  deze	  indirecte	  
opbrengsten	  zijn	  wij	  actief	  op	  zoek	  naar	  geschikte	  fondsen	  en	  sponsoren	  en	  onderzoeken	  wij	  de	  
mogelijkheden	  van	  het	  oprichten	  van	  een	  vriendenstichting.	  De	  stichtingen	  die	  voor	  2019	  een	  
belangrijke	  rol	  spelen	  zijn	  de	  Janivo	  Stichting	  en	  de	  Van	  den	  Berch	  van	  Heemstede	  stichting,	  omdat	  
wij	  bij	  beide	  stichtingen	  een	  aanvraag	  indienen	  ten	  hoeve	  van	  Stukafest.	  
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Evaluatie	  
	  
Binnen	  alle	  lagen	  van	  Stukafest	  is	  evaluatie	  een	  belangrijk	  middel	  om	  te	  verbeteren	  en	  te	  groeien.	  
Evaluaties	  vinden	  plaats	  op	  internet	  niveau	  tussen	  besturen,	  maar	  ook	  met	  artiesten,	  bezoekers	  en	  
festivalmedewerkers.	  
	  
Deze	  evaluaties	  vinden	  in	  ieder	  geval	  plaats	  in	  september,	  december	  en	  maart.	  Tijdens	  deze	  
evaluaties	  evalueren	  de	  verschillende	  besturen	  het	  verloop	  van	  hun	  werkzaamheden	  en	  in	  maart	  ook	  
de	  uitvoering	  van	  het	  festival.	  Voor	  de	  evaluaties	  in	  september	  en	  december	  maken	  de	  
coördinatoren	  van	  het	  landelijke	  bestuur	  een	  afspraak	  met	  de	  stedelijke	  besturen	  om	  deel	  te	  nemen	  
aan	  hun	  evaluatie.	  Vanwege	  hun	  aanwezigheid	  kan	  ook	  het	  functioneren	  van	  het	  landelijke	  bestuur	  
worden	  besproken.	  In	  maart	  evalueren	  de	  stedelijke	  besturen	  zelfstandig	  hun	  eigen	  functioneren,	  de	  
uitvoering	  van	  hun	  festival	  en	  hun	  samenwerking	  met	  het	  landelijke	  bestuur.	  Vervolgens	  heeft	  de	  
voorzitter	  van	  ieder	  stedelijk	  bestuur	  telefonisch	  contact	  met	  de	  landelijke	  coördinator	  om	  de	  
uitkomsten	  van	  deze	  evaluatie	  te	  bespreken	  en	  te	  delen.	  De	  belangrijkste	  punten	  zullen	  worden	  
meegenomen	  naar	  het	  volgende	  bestuursjaar.	  
	  
De	  stedelijke	  besturen	  krijgen	  veel	  te	  maken	  met	  artiesten,	  vrijwilligers	  en	  bezoekers.	  Dit	  zijn	  
belangrijke	  personen	  voor	  Stukafest.	  Dit	  is	  waarom	  de	  stedelijke	  besturen	  ook	  dienen	  te	  evalueren	  
met	  deze	  partijen.	  Dit	  doen	  ze	  bijvoorbeeld	  door	  middel	  van	  het	  houden	  van	  enquêtes,	  maar	  ook	  
door	  het	  verzamelen	  van	  reacties	  tijdens	  en	  na	  het	  festival	  en	  het	  Stukafeest.	  
	  
Om	  de	  evaluatie	  zo	  duidelijk	  mogelijk	  te	  laten	  zijn,	  zijn	  er	  specifieke	  zaken	  waarop	  structureel	  wordt	  
gefocust	  tijdens	  de	  evaluaties:	  
	  

-‐   Hoe	  verliep	  de	  interne	  communicatie	  binnen	  Stukafest	  over	  het	  algemeen?	  
-‐   Hoe	  zijn	  de	  bezoekersaantallen	  en	  de	  huidige	  financiële	  situatie?	  
-‐   Welke	  ticketprijzen	  zijn	  er	  gebruikt?	  
-‐   Hoe	  zag	  de	  programmering	  eruit?	  
-‐   Hoeveel	  media-‐aandacht	  is	  er	  gegenereerd?	  
-‐   Hoe	  verliep	  het	  educatietraject?	  Welke	  workshops	  werden	  ervaren	  als	  nuttig	  en	  welke	  

informatie	  miste	  er	  nog?	  
-‐   Hoe	  is	  de	  communicatie	  verlopen	  binnen	  het	  eigen	  bestuur?	  	  
-‐   Hoe	  was	  de	  verdeling	  van	  de	  onderlinge	  werkdruk	  binnen	  het	  bestuur?	  
-‐   Zijn	  doelstellingen	  behaald	  en	  waarom	  wel/niet?	  
-‐   Wat	  zijn	  aandachtspunten	  voor	  komende	  edities?	  

	  
	  
	  

Foto:	  MAN	  ||	  CO,	  Stukafest	  Utrecht	  2017,	  door	  Nyré	  Tiessen	  


