
   
 
 

 

 

Jaarverslag Jazz in Wageningen 2020 

2020 was voor Jazz in Wageningen, net als voor de hele culturele wereld, een jaar waarin onze plannen voor 
zinderende jazzconcerten in de kiem werden gesmoord. 
Vol goede moed begonnen we eind januari met John Medeski (van Medeski, Martin & Wood) solo op piano in 
Junushoff. In Loburg speelden eind februari Toon Roos en Juraj Stanik met Jasper Somsen.  
Maar het concert van het Amerikaanse Bob Reynolds Quartet (bekend van Snarky Puppy) op 12 maart werd 
diezelfde dag afgezegd omdat de muzikanten anders niet meer thuis konden komen vanwege afgekondigde 
vluchtbeperkingen. Diezelfde avond gingen alle podia in Nederland dicht. De geplande concerten van het Shai 
Maestro Trio, de negenkoppige Raad van Toezicht en het aan de weg timmerende Rembrandt Frerichs Trio 
moesten alle worden geannuleerd. 
Het gevolg was extra kosten vanwege annuleringen en terugbetalingen van geboekte tickets.  
 
evolgen: sterk achterblijvende inkomsten door veel minder entreegelden, doordat we de Vrienden niet om een 
bijdrage vroegen in een jaar dat zoveel concerten geen doorgang vonden, minimale sponsorbijdragen> 
geannuleerde concerten brachten nog wel enige kosten met zich mee. 
 
We zullen ons herpakken in 2021, met de geldende uitgangspunten en ambities: 

• Het bieden van een podium voor de Nederlandse jazz-top om zich op een laagdrempelige manier te 
presenteren en een brede groep bezoekers te enthousiasmeren voor jazz; 

• Het zijn van een voornaam podium in Oost-Nederland voor hoogkwalitatieve concerten van 
internationale jazzmuzikanten; 

• Het pogen te bereiken van een grote groep jonge mensen door het organiseren van enkele 
jazzconcerten op de campus van Wageningen UR en door het hanteren van voor jongeren betaalbare 
prijzen; 

• Het bijdrage aan het plaatselijk culturele klimaat door verrassende concerten van hoog niveau, door 
laagdrempelige concerten, door het ondersteunen, faciliteren en promoten van jamsessies voor 
plaatselijke jazzmusici. 

• Het onderhouden van goede contacten met andere jazzpodia en met de VIP om bij te dragen aan een 
goede nationale jazz-infrastructuur. 

 
We zijn actief aan het bezien of we in samenwerking met het Heerenstraattheater in de zomer van 2021 een 
Jazzfilmfestival kunnen opzetten.  
Met schouwburg Junushoff hebben we afspraken gemaakt om in 2021 de jamsessies ruimte te geven. Jazz in 
Wageningen zal workshopleiders aantrekken, o.a. vanuit de artiesten die voor JIW concerten verzorgen. 
We hopen in 2021 ons Vrienden- en Sponsorenbestand verder uit te kunnen bouwen om de kwaliteit van de 
jazzconcerten die we organiseren op peil te houden en misschien nog iets omhoog te krikken.  
 
De bestuursleden zijn onbezoldigd. Een tiental vrijwilligers helpt ons onze ambitie waar te maken. Jazz in 
Wageningen wordt gesteund door plaatselijke sponsoren en door een forse club Vrienden van de Jazz in 
Wageningen. Een bescheiden gemeentelijke subsidie draagt eraan bij dat we de begroting rond kunnen krijgen. 
 
Het bestuur van Jazz in Wageningen : Robbert Kamphuis (voorzitter en programmering), Jack Bogers 
(penningmeester), Oscar Meijer (tickets en hospitality). 
 
 
 
 



   
 
 

 

 

 
 
 
Financieel overzicht 2020 
 (alle bedragen ex BTW) 

 Begroot Gerealiseerd 
Entréegelden  € 13.950 € 900,65 
Vrienden van JIW   € 4.750 € 1.157,46 
Sponsoren (in cash en natura)  € 13.500 € 2.110,51 
Culturele bijdrage gem Wageningen  € 4.500 € 4.650 
Subsidies   € 11.350  
Overigen   € 482 
Totaal inkomsten € 48.050 € 9.300,62 

   
 Begroot Gerealiseerd 
Website (hosting en onderhoud)  € 1.000 € 1.000 
Ontwerp-, drukwerk- en PR-kosten  € 8.000 € 834 
Zaalhuur  € 2.500  
Uitkoopsommen artiesten  € 18.000 € 2700 
Backline en techniek  € 4.000 € 300 
Hotel, vervoer en cateringkosten  € 4.000 € 260,87 
Theaterkosten   € 1.253,04 
BUMA-rechten  € 1.500 € 719,47 
Vrijwilligers  € 500 € 150 
Belastingen  € 2.000 € 1.074 
Bijdragen podium Loburg-Live  € 800 € 400 
Verzekerings- en organisatiekosten   € 1.250,52 
bankkosten   € 268,04 
Project  masterclasses in Gelderland  € 4.800  
Overige kosten (vooral vw Corona)   € 906,71 
Totaal uitgaven € 48.050 € 10.116,45 

  
 

  


