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1. Inleiding en aanleiding
Inleiding
De Bunker bestaat al sinds 1982 en vervult sindsdien een belangrijke rol als cultuurpodium,
jongerenorganisatie en ontmoetingscentrum binnen de gemeente Gemert-Bakel.
In deze jaren heeft De Bunker verschillende ontwikkelingen mee- en doorgemaakt, zoals bijna
inherent aan een dynamische organisatie is De Bunker voortdurend in beweging. De vele
vrijwilligers houden ons met beide voeten aan de grond, zonder dat we inboeten op onze
ambities. Aan de hand van de participatieladder bepalen zij de invulling van De Bunker. Zij
denken in verschillende werkgroepen mee over ons programma, projecten, de uitvoering van
activiteiten, de barwerkzaamheden, inrichting, enzovoorts. Op deze manier worden zij actief
betrokken bij alle ontwikkelingen en geven zij daar vorm aan. Wij zien dit gegeven als van
onschatbare waarde in een samenleving die er steeds meer op gericht is dat burgers zelf
invulling geven aan hun omgeving.

In 2015 heeft De Bunker wederom veel veranderingen ondergaan. Het aantal actieve
vrijwilligers nam af en er moesten een aantal grote investeringen worden gedaan ten bate
van de bedrijfsvoering zoals het laten maken van de koelcel.
Na vele inspanningen in de afgelopen jaren om de exploitatie van De Bunker gezond te
maken, de oplopende schulden bij de LEV groep (inlenen beroepskracht) en na jarenlang
overleg hierover met de gemeente en LEV groep besloot het bestuur van De Bunker eind
2015 om een noodkreet te uiten door middel van een brief aan de gemeenteraad (zie
bijlagen). In 2015 werd er reeds afgesproken om een gedeelte van de jaarlijkse subsidie van
De Bunker direct over te maken aan de LEV groep om de schulden van 2013 tot 2014 in te
lossen. Dit gaf De Bunker echter geen ruimte binnen de exploitatie omdat de jaarlijkse
subsidie, die zij hard nodig heeft, hiermee in mindering werd gebracht. Zelfs pogingen om de
inkomsten te verhogen, aanvragen van fondsen en overlegvoering met de gemeente en de
LEV groep en het wederom drastisch terugdringen van de kosten, bleek het verminderen van
de opgebouwde schulden bij de LEV groep niet mogelijk zonder extra inkomsten of subsidie.
In de noodkreet geeft het bestuur van De Bunker aan dat zonder structurele bijdrage van de
gemeenschap de continuïteit van het jongerencentrum en cultureel podium niet meer
gewaarborgd kan worden. Wij zouden graag onze inzet voor jeugd, kwetsbare groepen en
cultuur in Gemert-Bakel blijven voortzetten en uitbreiden. Wij hopen u met dit jaarverslag
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een beeld te geven van deze inzet.
Aanleiding
Naast het verstrekken van een financieel jaarverslag vindt het bestuur van De Bunker het van
groot belang om de gemeenschap van Gemert-Bakel inzicht te geven in haar organisatie,
doelgroep en activiteiten.
Maatschappelijke en economische ontwikkelingen gaan snel, zeker in de populaire- en
jongerencultuur, en dienen dan ook snel gesignaleerd te worden zodat er adequate
antwoorden gegeven kunnen worden op vragen uit de samenleving. Daarom is er een aantal
jaar geleden gekozen om dit in een inhoudelijk jaarverslag te presenteren aan gemeente,
partners en geïnteresseerden om hen te kunnen informeren.
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2. Organisatie
De Bunker is een vrijwilligersorganisatie met professionele ondersteuning van één
vrijwilligerscoördinator. De organisatie bestaat uit vrijwilligers van diverse leeftijden en uit
diverse leefwerelden. Aangezien zij naast vrijwilligers ook leden van de doelgroep van De
Bunker zijn, kunnen zij precies aangeven waar behoefte naar is en daar op inspelen.
Vrijwilligers De Bunker 2015
Totaal aantal: ongeveer 80 actieve vrijwilligers.
Leeftijd: het grootste deel van de vrijwilligers is tussen de 16 en de 25 jaar oud.
Re-integratie trajecten: 2 (zie pag. 7).
Dagbestedingsinvulling: 1 (zie pag. 7).
ZEBRA: projectgroep van 13 vrijwilligers, waar ook weer werkgroepen onder hangen. Tijdens
het festival wordt er gebruik gemaakt van zo’n 120 vrijwilligers uit Gemert-Bakel en
omgeving (zie pag. 15).
Stagiaires: één student Sociale Studies Avans Hogescholen (HBO).
Maatschappelijke stages: 5 maatschappelijke stagiaires van het Commanderij College VMBO
Workshops: In 2015 werden er 8 cursussen/workshops voor de vrijwilligers georganiseerd.

Vrijwilligers
Onbekende of niet
problematische
achtergrond
Kwetsbare achtergrond,
begeleidingsvraag

Leeftijden vrijwilligers
16-25j
25-35j
35-45j
45+ j

Vrijwilligerscoördinator
De enige betaalde kracht binnen De Bunker is de vrijwilligerscoördinator. De
vrijwilligerscoördinator speelt een belangrijke rol in de ondersteuning van alle werkzame
vrijwilligers en in de dagelijkse werkzaamheden. Tevens is hij het eerste aanspreekpunt voor
samenwerkingspartners en professionele instellingen en maakt hij deel uit van de
professionele netwerken rondom jeugd en kunst en cultuur in Gemert-Bakel.
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Met zijn sociaal-culturele achtergrond houdt hij ook een oogje in het zeil wat kwetsbare
jongeren of mensen met een hulpvraag betreft (zowel vrijwilligers als bezoekers). Hij
begeleidt de vrijwilligers, stagiaires en daarmee ook de mensen die actief zijn vanuit
Diomage en de re-integratie trajecten. Indien verwijzing nodig is heeft hij nauwe banden met
het jongerenwerk van de LEV groep en het maatschappelijk werk. In 2015 hebben er drie
verwijzingen naar maatschappelijk werk plaatsgevonden. Dit betroffen jongeren met
problemen thuis en verslavingsproblematiek.
De vrijwilligerscoördinator is ook het eerste aanspreekpunt voor maatschappelijke partners
en schuift aan bij werkoverleggen met deze partners.
Bestuur
Het vrijwillige bestuur van De Bunker bestaat uit:
 Voorzitter; Marcel Bosmans,
 Secretaris; Diederieke Brueren,
 Penningmeester; Carlo Hijzelaar.
Werkgroepen
De vrijwilligers van De Bunker zijn op alle fronten van de organisatie actief. Bij het uitvoeren
van taken worden zij ondersteund door de vrijwilligerscoördinator. Om ze sturing te kunnen
geven, maken de meeste vrijwilligers deel uit van een werkgroep. Deze werkgroepen worden
ieder begeleid door een werkgroep coördinator, die weer aangestuurd worden door het
bestuur en de vrijwilligerscoördinator. De volgende werkgroepen zijn actief in De Bunker:
 Werkgroep Programmering en activiteiten; deze werkgroep houdt zich bezig met het
programmeren van de diverse activiteiten en de invulling van het programma. Zij
bedenken en organiseren deze activiteiten zelf of in samenwerking met derden.
 Werkgroep PR / Publiciteit; verzorgt diverse publicaties in de media, de website,
posters en flyers en de verspreiding daarvan. Zo zijn er binnen de werkgroep
vrijwilligers die zich bezig houden met social media, poster ontwerp, het rondbrengen
van de posters en flyers, enzovoorts.
 Werkgroep Faciliteiten / Horeca; levert een bijdrage aan het beheer en klein
onderhoud van het pand. Deze werkgroep draagt de eindverantwoordelijkheid over
de barvrijwilligers, controleert het inkoopbeleid voor de bar, plant de barvrijwilligers
in, geeft barinstructies en IVAS-instructies1 aan de vrijwilligers van De Bunker, maar
ook op verzoek aan andere vrijwilligersorganisaties in Gemert Bakel.
 Werkgroep Techniek; verzorgt de licht- en geluidstechniek bij de diverse activiteiten,
bouwt het podium op en af en helpt bij het onderhoud daarvan. Zij krijgen regelmatig
instructies en workshops.
 Werkgroep Zebra; deze werkgroep is een projectorganisatie die verantwoordelijk is
voor de organisatie van het Zebra Festival. De meeste leden komen uit de
werkgroepen van De Bunker. Deze projectgroep bestaat uit ongeveer twaalf
vrijwilligers. Tijdens en in de aanloop naar het Zebra Festival worden in totaal zo'n
120 vrijwilligers ingezet.
 Algemeen; Hieronder vallen alle vrijwilligers van De Bunker die niet bij één van de
werkgroepen horen. Dit zijn de vrijwilligers die de bar bemensen en diverse
werkzaamheden op zich nemen onder regie van de werkgroepen. Hierbij valt
1

IVAS: Instructie Verantwoord Alcohol Schenken
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bijvoorbeeld ook te denken aan dj's en mensen die technische werkzaamheden
verrichten, maar ook vrijwilligers die zich lenen voor speciale activiteiten zoals de
dartavond van Diomage of de Tuney Thursdays.
Re-integratie en Sociale Activering
De Bunker werkt samen met diverse instellingen om mensen sociaal te activeren. In het
kader van het invullen van een alternatieve dagbesteding voor een aantal cliënten van
Diomage is er voor drie dagdelen een traject gestart waarin de cliënt een bijdrage levert aan
het beheer van De Bunker en kleine huishoudelijke werkzaamheden verricht.
Via de afdeling sociale zaken van de gemeente Gemert-Bakel was er een vrijwilliger actief die
meewerkte aan de begeleiding van de Diomage cliënten op de dartavonden. Daarnaast
bieden we ook een plek voor een vrijwilliger uit de WWB die dagelijkse werkzaamheden
verricht en activiteiten programmeert. Kortom: De Bunker levert een bijdrage aan het
verbeteren van het maatschappelijk functioneren van eenieder die wil.
Stagiaires
Naast vrijwilligers heeft De Bunker jaarlijks plek voor ongeveer 12 maatschappelijke
stagiaires en twee stageplaatsen voor leerlingen uit het middelbaar en hoger
beroepsonderwijs.
Door de jaren heen heeft De Bunker een leerplek geboden aan stagiaires van diverse
opleidingen. Dit waren voornamelijk leerlingen van sociale opleidingen zoals sociaal cultureel
werk, cultureel maatschappelijke vorming en sociaal juridische dienstverlening. Er liggen
echter ook mogelijkheden voor stages in de techniek (theater, geluid e.d.). Daarnaast is De
Bunker vanaf het begin betrokken bij het bieden van plekken voor maatschappelijke stages in
het voortgezet onderwijs, evenals project- en snuffelstages. De Bunker biedt voor
maatschappelijke stagiaires een breed scala aan mogelijkheden en is daarom een geliefde
keuze voor de jongeren om hun stage te vervullen.
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3. Organogram De Bunker

Dagelijks bestuur

Vrijwilligerscoördinator

Coördinator
w.g. Act

Coördinator
w.g. PR

Coördinator
w.g. Horeca

Coördinator
w.g. Tech

Coördinatoren
Zebra
w.g. Act

w.g. Act

w.g. PR

w.g. Horeca

w.g. Tech

w.g. Zebra

Overige vrijwillige medewerkers
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Toelichting organogram organisatiestructuur
Het Bestuur
Aan het hoofd van de organisatie staat het bestuur van De Bunker. Dat bestuur bestaat uit
het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester), aangevuld met één of twee
algemene bestuursleden die het dagelijks bestuur adviseren. Onder deze algemene
bestuursleden zit ook een vicevoorzitter.
Beroepskracht
Onder het bestuur staat de vrijwilligerscoördinator. De coördinator wordt aangestuurd door
het bestuur.
Werkgroep coördinatoren en werkgroepen
Onder de vrijwilligerscoördinator staan de coördinatoren van de verschillende werkgroepen
en de werkgroepen zelf. De coördinatoren van de werkgroepen worden door de
vrijwilligerscoördinator aangestuurd om vervolgens hun eigen werkgroep weer aan te sturen.
Zebraorganisatie
Zebra is een aparte werkgroep die niet behoort tot de reguliere werkgroepen van De Bunker
en staat meer los van de gehele organisatie. Wel dient de werkgroep Zebra verantwoording
af te leggen aan het bestuur en het bestuur dient op zijn beurt weer sturing te geven aan de
werkgroep waar nodig.
Overige vrijwillige medewerkers
Helemaal onderaan in dit schema staan de vrijwilligers die bardiensten en andere
werkzaamheden buiten de werkgroepen om uitvoeren in De Bunker. Zij worden aangestuurd
door de algemeen coördinator en ingepland en geïnstrueerd door de werkgroep Horeca. Dat
zij onderaan gepositioneerd zijn wil niet zeggen dat dit hiërarchisch gezien ook zo is. Ook zij
oefenen invloed uit op het reilen en zeilen van de organisatie en werken mee aan
besluitvorming.
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4. De Doelgroep
De Bunker is zowel een jongerencentrum als een cultureel poppodium. Door gebruik te
maken van de kennis van onze diverse vrijwilligers kan De Bunker een programma aanbieden
voor diverse doelgroepen.
De Bunker levert een bijdrage aan het verbeteren van het maatschappelijk functioneren, het
vergroten van het gevoel van eigenwaarde, zet aan tot (maatschappelijke) participatie en
(culturele) educatie van zowel (kwetsbare) burgers als jeugd en jongeren. Dit doen we door
middel van het bieden van een plek waar iedereen welkom is en zich welkom voelt. Een plek
waar zij gehoord en gezien worden. Daarnaast wordt er via participatie binnen werkgroepen,
cursussen en workshops geïnvesteerd in de ontwikkeling van onze vrijwilligers.
Het belangrijkste deel van de doelgroep waar De Bunker zich op richt, zijn jongeren. Het
grootste deel van de vrijwilligersgroep is tussen de 16 en 25 jaar oud. De activiteiten worden
veelal voor en door jongeren georganiseerd. Jongeren die nog geen deel uit maken van de
vrijwilligersgroep met eigen ideeën voor activiteiten, worden ondersteund door de
werkgroep activiteiten en de vrijwilligerscoördinator om zelf deze ideeën uit te werken en te
verwezenlijken.
Een ander belangrijk deel van de doelgroep is, zoals eerder genoemd, ‘kwetsbare burgers’.
We merken dat we in het maatschappelijk werkveld steeds vaker ‘kwetsbare’ jongeren, maar
ook volwassenen, tegen komen. Dat wil zeggen, mensen met een kwetsbare achtergrond die
extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben, of moeten worden doorverwezen naar de
gezondheidszorg. De vrijwilligerscoördinator zorgt er hierbij voor dat er op tijd aan de
spreekwoordelijke betreffende ‘bel ‘getrokken wordt en dat er hulp of sturing wordt gegeven
waar nodig. Naast het organiseren van activiteiten voor deze jongeren en cliënten van
Diomage/ORO, nemen zij ook steeds vaker actief deel aan de vrijwilligerswerkzaamheden en
bieden we stage- en werkplekken aan middelbare scholieren, studenten en (jonge) mensen
met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.
Voorts biedt ons programma ook interessante onderdelen voor andere doelgroepen. Ook
binnen de vrijwilligersgroep is iedereen welkom om deel te nemen: ook mensen met een
lichte begeleidingsvraag zijn bij ons van harte welkom als vrijwilliger en/of bezoeker. Een
voorbeeld hiervan zijn de wekelijkse activiteiten voor de cliënten van Diomage, maar ook de
Tuney Thursdays voor de wat oudere doelgroep. Hetgeen ook weer bijdraagt aan
betrokkenheid en draagvlak binnen onze gemeenschap.
Omdat bij De Bunker de doelgroep zelf bepaald wat er te doen is en waar het accent op ligt
sluit het programma altijd goed aan op de spelende vragen. Het bonte gezelschap wat we
aanspreken zorgt ervoor dat een organisatie als de onze nog steeds bestaansrecht heeft.
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5. Samenwerkingen & Ontwikkelingen
Samenwerking brengt verbreding en draagvlak
De Bunker heeft de laatste jaren veel samengewerkt met
veel verschillende organisaties. Onze ambitie is om de
samenwerkingsverbanden te blijven intensiveren en uit
te breiden met iedereen die welwillend is. De Bunker
zoekt de mogelijke samenwerkingspartners actief op.
De Bunker ziet de voordelen en de noodzaak van
intensieve samenwerking met maatschappelijke partners
als gemeente, LEV Groep, Commanderij College, politie,
OJC Fuse en culturele organisaties (KunstLokaal, De Lage
Beemden, De Eendracht) en zoekt deze actief op. Zo
staat De Bunker mede aan de basis van het periodieke
cultuuroverleg met de andere lokale culturele
organisaties . In dit overleg worden de mogelijkheden tot
samenwerking in kaart gebracht (programmering, publiciteit, projecten, inkoop) en een
gezamenlijke visie op culturele activiteiten en cultuureducatie ontwikkeld.
Ook met het ZEBRA festival zijn er volop de mogelijkheden onderzocht om samen te werken.
Dit om een verbreding van het programma te realiseren, maar ook om kosten te besparen.
Zo is er samenwerking gezocht met o.a. de bibliotheek, KunstLokaal en de Eendracht.
Ontwikkelingen en trends binnen onze doelgroep
We merken dat veel jeugd denkt dat De Bunker pas vanaf 18 jaar te bezoeken is. Wegens het
signaleren van steeds meer drinken op straat en drugsgebruik onder jongeren geeft dit ons
een reden om hier hoge prioriteit aan te geven. Een ander gegeven is dat met name de
jongere jeugd grote moeite heeft met entree betalen. Een deel ondervangen we door deze
jongeren als vrijwilliger te betrekken bij onze activiteiten. Ook zoeken we een oplossing in
speciale programmering voor deze groep of speciale prijzen, zoals in aangepaste prijzen voor
jongeren onder de 21 jaar. Deze mogelijkheden onderzoeken in samenwerking met andere
partijen wordt een speerpunt voor 2016.
Daarnaast zijn onze bestaande activiteiten voor jeugd ook belangrijk voor het creëren van
mogelijkheden om De Bunker te leren kennen, zoals CKV Dagen, vieringen met Commanderij
College, avonden voor de Knustelmolen en uitvoeringen van Kunstlokaal. Liefst willen we dat
iedere Gemertse jongere voor zijn 16de al een keer in De Bunker is geweest. Dit vanwege het
streven naar binding met deze generatie en het tijdig kunnen signaleren van behoeftes, maar
ook knelpunten, bij deze groep.
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6. Wat was er in 2015 te doen in De Bunker?
De Bunker biedt verschillende activiteiten voor verschillende doelgroepen.
Zoals eerder genoemd in het bijzonder voor de jeugd uit Gemert-Bakel en de cliënten van
Diomage.
Activiteiten voor cliënten van Diomage
2015: 41x dinsdagavond inloop & dartclub
1x kerstviering
1x Carnavalsactiviteit
Naast de inloop / dartsclub van Diomage zijn er periodiek Singing en Swinging-avonden waar
cliënten van Diomage hun zang- en danskunsten laten zien. De Bunker ziet het als welkome
verplichting om deze inwoners van Gemert-Bakel een plek te geven. Diverse cliënten van
Diomage doen regulier vrijwilligerswerk of bezoeken De Bunker tijdens reguliere activiteiten .

*Diomage kerst activiteit

Woensdagavond: inloop voor jeugd
2015: 32x een inloop avond
1x een pooltoernooi
Aangezien veel jongeren ’s avonds niet thuis bij de ouders op de bank willen zitten, stelt De
Bunker de woensdagavond specifiek voor deze doelgroep beschikbaar. De woensdagavond in
De Bunker is een gezellige café avond waarop er spelletjes kunnen worden gespeeld en
gebruik gemaakt wordt van de dartborden, de spelcomputer, pooltafel of tafelvoetbaltafel.
Een aantal nieuwe jongeren heeft halverwege 2015 de vraag bij de vrijwilligerscoördinator
neergelegd om gebruik te mogen maken van deze avond. Na de zomerstop is deze avond
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overgenomen door deze nieuwe groep, die de avond zelf beheert.
Vrijdag avond: Inloop & ontspanningsactiviteiten
Inloop: 25x
Film club: 3x
Vinyl club: 2x
Games night (Bordspellen): 2x
Om het aanbod te verbreden is er in 2015 voor gekozen om nieuwe vrijwilligers aan te
trekken om deze avonden meer invulling te geven en andere dingen te organiseren. Zo is er
een groep vrijwilligers die zich bezig houdt met films, een club die zich bezig houdt met vinyl
en een club die het leuk vindt om bordspellen te spelen. Deze clubs worden gecontinueerd in
2016.
Als De Bunker op vrijdag of zaterdag geen programma heeft, is het pand als café geopend.
Deze functie valt het best te vergelijken met de inloopactiviteiten die regulier plaatsvinden
op woensdagavond. Door een in 2011 opgestarte werkgroep bestaande uit vrijwillige Dj’s,
wordt er voor gezorgd dat er diverse soorten muziek aan bod komen tijdens o.a.
caféavonden. Daarnaast is er natuurlijk de mogelijkheid tot een praatje en een drankje.

*Game night

KunstLokaal
CKV activiteiten: 6x
KunstLokaal is een belangrijk partner voor De Bunker op het gebied van talentontwikkeling
en cultuureducatie. De examinering van leerlingen van de Popafdeling vinden plaats in De
Bunker in de vorm van een concert. Samen ontwikkelen we workshops voor jonge
popmuzikanten en we gaan steeds vaker kijken hoe we lokaal nieuw programma kunnen
ontwikkelen. Naast deze activiteiten verzorgen we samen ook de CKV introductiedagen voor
het vmbo en de ‘Culturele dag’ van het Commanderij College.
Commanderij College / Plugged avonden
Plugged (band wedstrijd) in 2015: 4x een Plugged concert avond met gemiddeld 45
bezoekers.
CKV-dag: 2x
1x Commanderij College HAVO eind feest Uitwisseling
1x Commanderij College HAVO kerstviering
Het Commanderij College blijft een belangrijke partner als het de doelgroep schoolgaande
jeugd betreft. Bijvoorbeeld voor maatschappelijke stages en om inzichten in de
13

vrijetijdsbesteding van jongeren te krijgen. Daarnaast zijn er ook de ‘Plugged-avonden’
waarbij muzikaal talent van het Commanderij College zich kan presenteren aan een publiek
van leerlingen, ouders, docenten en muziekliefhebbers, waarbij de beste artiesten een plekje
op het Zebrafestival kunnen winnen. Tijdens deze avond gelden er aangepaste afspraken
m.b.t. alcoholverstrekking in verband met de jonge doelgroep.
Ook stelt De Bunker zich beschikbaar als partner voor diverse projecten zoals CKVintroducties, maatschappelijke stages en profiel- of sectorwerkstukken.

*Plugged

Amnesty International
Aantal concerten/activiteiten: 3x in 2015 met gemiddeld 60 bezoekers.
Bevrijdingsfestival: 1x
De concertavonden van Amnesty International Gemert-Bakel vinden hun oorsprong bij Café
Alleman en zijn na sluiting van dit café naar De Bunker gekomen. De contacten tussen de
mensenrechtenorganisatie en De Bunker bestaan echter al langer. Zo wordt er sinds het
begin van deze eeuw begin januari jaarlijks een benefietfestival georganiseerd door en in De
Bunker voor Amnesty. Sinds een aantal jaar zijn daar dus ook de maandelijkse
concertavonden bijgekomen. Op een dergelijke avond vindt een optreden plaats waarbij
gecollecteerd wordt voor Amnesty International. Tevens levert De Bunker een aantal
vrijwilligers voor de jaarlijkse collecte. Ieder jaar wordt een festival georganiseerd op
Bevrijdingsdag. Naast muziek is er op dit festival ook altijd een lezing over vrijheid of de
bevrijding.
Benefiet concerten
1x Benefiet voor Afrika met ongeveer 85 bezoekers.
1x HBV Jam (benefiet voor HBV Skatepark) met ongeveer 25 bezoekers.
1x Benefiet voor SOS kinderdorpen met ongeveer 120 bezoekers.
Naast Amnesty draagt De Bunker natuurlijk ook andere goede doelen een warm hart toe. Zo
helpen we ieder jaar jongeren om geld in te zamelen voor het HBV Skatepark doormiddel van
een HBV Jam.
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Concerten en Tuney Thursday
Aantal Tuney Thursdays: 40 keer in 2015. Bezoekersaantallen gemiddeld: 30
Aantal andere concerten: 38 keer in 2015. Uiteenlopende bezoekersaantallen tussen de 20 en
135.
Op donderdagavond is er wekelijks Tuney Thursday. Deze avond staat vooral in het teken van
rootsmuziek (singer-songwriter, blues, country en folk) en vond vroeger ook plaats in Café
Alleman. In het weekend draait de concertprogrammering om popcultuur in de breedste zin
van het woord. Er is plaats voor vrijwel alle soorten muziek: van hiphop tot metal en van
Electro tot blues rock. De concertavonden zijn inmiddels een fenomeen in Gemert en
daarbuiten en een trefpunt voor jong en oud.

Gemert Swingt Live / centrum activiteiten
2015: 2x Gemert swingt live
Gemert Mert: 1x
De Bunker werkte met diverse partners van de centrum horeca in Gemert samen om ieder
jaar van Gemert Swingt Live een geslaagde activiteit te maken. Eind 2015 is er besloten om
hier niet meer aan deel te nemen.
Tijdens Gemert Mert was er een gezamenlijke promotie actie van cultureel Gemert. Hierbij
werden tasjes uitgedeeld met promotiemateriaal.
Dansavonden / swing
Dansavonden in 2015: 16x, bezoekersaantallen: gemiddeld 40 bezoekers. Met als uitschieter
ieder jaar weer de gezellige kerstswing met 250 bezoekers.
In de weekenden is er naast concertavonden ook plaats voor diverse dansavonden. Ook hier
is er plaats voor veel verschillende soorten muziek: hiphop, house, Dance, 80’s en 90’s. Er
wordt binnen de activiteiten werkgroep gekeken naar de spelende trends en daar wordt op
ingespeeld.
Zebra Festival
Het Zebra Festival is een evenement voor jong en oud uit verschillende (muziek)culturen. Er
wordt een breed programma aangeboden: van theater tot Dance en van singer-songwriter
tot rock en metal. Dit alles verdeeld over drie ‘area's’. Ieder jaar probeert de organisatie
weer een breed en een kwalitatief hoog programma aan te bieden voor een brede doelgroep
met een sterk accent op lokale en regionale acts. Zo zijn er ook kinderactiviteiten en worden
de bezoekers van de Tuney Thursday avonden niet vergeten. Het Zebra Festival is een
evenement van De Bunker. De organisatie bestaat geheel uit vrijwilligers.
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In 2015 is er voor gekozen om het terrein van het festival te verkleinen. Dit om kosten te
besparen, maar ook om het terrein meer sfeer te geven en overzichtelijker te maken in
verband met mogelijke calamiteiten. Daarnaast is er voor gekozen om nóg meer lokaal te
programmeren. Ook zijn er extra samenwerkingen bij gekomen, zoals met de bibliotheek, die
een activiteit voor kinderen verzorgden.
Bezoekersaantallen 2015: ongeveer 1500.
Gemiddeld aantal artiesten/acts: 23 acts.
Gemiddeld aantal vrijwilligers tijdens het festival: 120.
Samenwerking met: Omroep Centraal, ELC, De Eendracht, De Knutselmolen, het
Commanderij College, KunstLokaal Gemert, bibliotheek.
Het bestuur heeft in 2014 de budgetten aangepast wegens verlies in 2013. Dit zorgde voor
een flinke kostenbesparing (c.a. 10.000,-). In 2015 zijn deze budgetten aangehouden en is er
gepoogd nog meer te bezuinigen. Dit leverde een extra kostenbesparing van 8.000,- op.
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Sfeerimpressie Zebra 2015
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Overige activiteiten in 2015
19x Thema activiteiten
1x Presentatie Music Academy
1x Rolling Stones fan dag
1x Platenbeurs
1x Gemertse Popquiz
De Bunker organiseert ook diverse thema activiteiten, bijvoorbeeld rondom feestdagen.
Naast al de bovengenoemde activiteiten vinden er incidenteel activiteiten plaats die door
derden georganiseerd worden, maar waar De Bunker haar faciliteiten aan beschikbaar stelt.
Verder komt ook een Gemertse popquiz jaarlijks terug in het programma, helpen we
jongeren om geld in te zamelen voor het HBV Skatepark doormiddel van een HBV Jam,
zenden we de voetbal wedstrijden uit van het Nederlands elftal en organiseren we een
platenbeurs.

*Platenbeurs

Activiteiten die in 2015 helaas niet gecontinueerd werden
Politiek Café
Voorheen was er een maandelijks Politiek Café in samenwerking met Omroep Centraal. In
een cafésetting werden diverse maatschappelijke ontwikkelingen besproken met
afgevaardigden van politieke partijen. Helaas is deze activiteit wegens privé omstandigheden
niet gecontinueerd.
Do-It projecten
In 2015 waren er helaas geen uren beschikbaar binnen het Commanderij College om deze
activiteit voort te zetten. Tijdens het Do It Project krijgen havo 4 leerlingen vanuit het vak
CKV de kans om hun eigen culturele activiteit te ontwikkelen. Leerlingen maken een
activiteitenplan en presentatie. Deze worden beoordeeld op uitvoerbaarheid en originaliteit
en het beste idee wordt in de praktijk gebracht.
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Centrum activiteiten
De Bunker werkte met diverse partners van de centrum horeca in Gemert samen om ieder
jaar van Gemert Swingt Live een geslaagde activiteit te maken. Daarnaast vonden er in 2014
ook gezamenlijke optredens plaats in het centrum tijdens Koningsnacht en –dag. Eind 2015 is
besloten om deze samenwerking stop te zetten.
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7. Resultaten en doelen
De gestelde doelen van De Bunker in 2015:
 Verbreding van bezoekers en gebruikers. (Dit is een blijvend doel.)
 Waar raakvlakken zijn samenwerking zoeken met andere organisaties. (Blijvend doel).
En het belangrijkste doel:
 In werk stellen van het plan om de financiële exploitatie van De Bunker te verbeteren.
 Verbreding van bezoekers en gebruikers
Door het blijven aanbieden van een breed activiteiten aanbod voor allerlei doelgroepen is
het ook in 2015 gelukt om dit doel te behalen. Er zijn nieuwe groepen vrijwilligers
aangetrokken om ook andere activiteiten te ontwikkelen (zie hoofdstuk ‘Wat was er te doen
in De Bunker in 2015’). Daarnaast blijven partners zoals De Knutselmolen, De Eendracht en
het Kunstlokaal gebruik maken van de faciliteiten van De Bunker.
 Waar raakvlakken zijn samenwerking zoeken met andere organisaties
Eind 2014/ begin 2015 zijn we gestart met het opzetten van nauwere samenwerkingen met
de Eendracht en het KunstLokaal. De Bunker neemt actief deel binnen het culturele netwerk
om te kijken waar er samen dingen kunnen worden opgepakt.
In 2015 heeft de beroepskracht ook deel genomen aan de netwerken rondom jeugd en dit
zal in 2016 gecontinueerd worden. Er zijn nauwe banden tussen de vrijwilligerscoördinator
van De Bunker en de jongerenwerker van de Lev groep om samen te kijken naar actuele
trends en ontwikkelingen op het gebied van jeugd in Gemert-Bakel.
In 2015 heeft De Bunker wederom intensief samengewerkt met verschillende partijen zoals:
Commanderij College, Amnesty International Gemert-Bakel, Lev Groep, Diomage,
KunstLokaal, De Eendracht, de bibliotheek, Music Academy, enzovoorts.
Dit doel blijft echter staan omdat samenwerking opzoeken belangrijk blijft en niet uit het oog
verloren mag worden.


In werk stellen van het plan om de financiële exploitatie van De Bunker te
verbeteren
Eind 2014 begin 2015 is het bestuur van De Bunker om tafel gaan zitten met de gemeente.
Dit vanwege een structureel tekort in de begroting én een oplopende schuld bij de LEV groep
betreffende de kosten van de beroepskracht. De Bunker en gemeente waren al sinds de eind
2012 aangekondigde bezuinigingen op vrijwilligers- en professionele organisaties in gesprek
met elkaar om de continuïteit van De Bunker te kunnen waarborgen. Samen met de
gemeente is er gekeken wat er in 2015 kon worden aangepast, veranderd en ondernomen
om de begroting dekkend te maken. Hiervoor is een plan opgesteld en er is hard aan gewerkt
om dit te kunnen realiseren. De financiële exploitatie is verbeterd, maar ondanks deze inzet
is het ook in 2015 niet gelukt om de begroting voor 2015 gerealiseerd te krijgen. Om deze
reden hebben wij, het bestuur van De Bunker, een brief gestuurd aan de raad en het college
met een prangende hulpvraag. Willen wij kunnen blijven doen wat we doen en meer kunnen
doen in de toekomst, is deze hulp hard nodig.
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Andere behaalde resultaten:
 Continuering van het programma in volume en kwaliteit.
 Draagvlak creëren voor De Bunker als trefpunt van jeugd en cultuur.
Doelen 2016:






Streven naar een gezonde financiële exploitatie.
Het blijven bevorderen van maatschappelijke en culturele participatie van
(kwetsbare) jeugd.
Onderzoeken mogelijkheden speciale programmering 21- jeugd (in samenwerking
met de LEV groep).
Verbreding van bezoekers en gebruikers. (Dit is een blijvend doel.)
Waar raakvlakken zijn samenwerking zoeken met andere organisaties. (Blijvend doel).

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over de werkzaamheden en
ontwikkelingen van De Bunker in 2015. Bij vragen of onduidelijkheden hopen wij dat u
contact met ons opneemt.
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8. Bijlagen
1. Financieel jaaroverzicht De Bunker 2015 & begroting 2016
2. Programma overzicht De Bunker 2015
3. Brief aan gemeenteraad JC De Bunker
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