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Toelichting op de activiteiten in 2021. 
 
Na 2020 was ook het jaar 2021 nog alles behalve een “standaard jaar” voor Porgy. Het was bijna 
halverwege het jaar voordat de feitelijke activiteiten weer konden worden gestart. Een deel van de 
geplande en geboekte uitvoeringen moesten daardoor worden verschoven, geannuleerd of opnieuw 
gepland.  
In de zomer van 2021 hebben we, anders dan anders, toch activiteiten geprogrammeerd. Daarmee 
konden we de artiesten weer snel een podium bieden na de vele maanden zonder echte  live optredens 
die ze hadden moeten doorstaan. Tevens konden we zo ook de verbinding met ons publiek weer zo snel 
mogelijk op gang brengen. Daarnaast was het voor de betrokkenheid van onze vrijwilligers ook 
belangrijk de activiteiten zo snel mogelijk weer te starten. Helaas moesten we in december opnieuw vol 
op de rem gaan staan en geplande activiteiten en geboekte artiesten annuleren en/of opnieuw 
inplannen.  
Al met al hebben de Covid beperkingen daardoor ook in 2021 een grote stempel gedrukt op de 
mogelijkheden van Porgy om activiteiten te organiseren en te proberen weer inkomsten te generen om 
lopende kosten te drukken. Mede door landelijke ondersteuningsregelingen voor podia en het strak 
sturen op de kosten hebben we 2021 toch nog positief kunnen afsluiten. 
 

Activiteiten Porgy & Bess 2021 

17-6-2021 Govert Schilling Porgy College 

23-6-2021 Nico Dros Literatuur 

1-7-2021 Twan Huys Literatuur 

4-7-2021 Merel Vercammen Klassiek 

8-7-2021 Annelies Verbeke Literatuur 

10-7-2021 Ilja Reijngoud & Ed Verhoeff Jazz 

14-7-2021 Mathijs Deen Literatuur 

18-7-2021 Duo Bilitis Klassiek 

7-8-2021 ENGELS, TEEPE, HERMAN Jazz 

15-8-2021 Scaldis Kamermuziek Festival - editie 8 Klassiek 

21-8-2021 Tess Merlot Diversen 

29-8-2021 Primos del Norte Diversen 

10-9-2021 Lafertin, De Cauter en Verbiest Jazz 

16-9-2021 Adriaan van Dis Literatuur 

19-9-2021 Marietta Petkova Klassiek 

25-9-2021 Blackberry Blossom Bluegrass Band Local Heroes 

26-9-2021 Chieko Donker Duyvis Ensemble Klassiek 

28-9-2021 Margot Vanderstraeten Literatuur 

1-10-2021 Peter Beets Electric Band Jazz 

10-10-2021 WesterscheldeBigBand Jazz 

12-10-2021 Stefan Hertmans Literatuur 

16-10-2021 Estrella Acosta & Esquina 25 Jazz 

20-10-2021 Dirk Roodzant Porgy College 

24-10-2021 SonnyB Jazz3 Local Heroes 

27-10-2021 Jeroen Olyslaegers Literatuur 

7-11-2021 Mathieu van Bellen en Mathias Halvorsen Klassiek 

9-11-2021 Ondernemen in Zeeuws-Vlaanderen Porgy College 

10-11-2021 THE POLESTAR PROJECT Jazz 

11-11-2021 Toonbeeld presenteert Diversen 

13-11-2021 Smelly Kitchen Local Heroes 
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17-11-2021 Annejet van der Zijl Literatuur 

19-11-2021 Ellen Shae Local Heroes 

21-11-2021 Charlotte Haesen & Tobalita Strijkkwartet Diversen 

23-11-2021 Adrie de Kraker Porgy College 

26-11-2021 Toonbeeld presenteert Diversen 

27-11-2021 Teus Nobel | Liberty Group Jazz 

28-11-2021 Chimaera Trio Klassiek 

 

 

Samenvattend overzicht Kosten en Opbrengsten 
Porgy en Bess Programma 2021    

     

Kosten in 2021   Opbrengsten 2021  
Algemene en communicatie kosten 
(w.o. huur) 

  €  63.267  
 

Recettes uitvoeringen   €   23.533  

Gages en vergoedingen geboekte 
uitvoeringen 

  €  54.794  
 

Schenkingen-sponsoring- 
bijdrage derde 

  €   47.916  

Overige concertkosten   €    2.521  
 

Subsidies Gemeente en 
Provincie 

  €   55.000  

Totale kosten 2021  € 120.582  
 

Totaal Opbrengsten 2021   € 126.449      

Resultaat 2021 (Opbrengsten-Kosten)     €  5.867  
   

Het lopende jaar 2022 
Dit jaar konden de activiteiten gelukkig medio februari weer starten, na zo’n 3 maanden van verplichte 
“stilte”. In de bezoekersaantallen merken we dat ons publiek nog maar voorzichtig aan de draad weer 
oppakt en terugkomt als bezoeker naar de activiteiten en de geprogrammeerde uitvoeringen bezoekt. 
Natuurlijk hopen we ook dat we in de loop van dit najaar niet opnieuw met verdere uitvoerende 
beperkingen te maken krijgen en dat ons publiek z’n vertrouwen hervindt om onze uitvoeringen weer 
in oude getalen te bezoeken.  
We zien echter dat de praktijk weerbarstiger is en dat ook Porgy deelt in de landelijke trend van 
verminderde bezoekersaantallen voor de meeste activiteiten in de culturele sector omdat ook voor 
onze bezoekers keuzes moeten maken omdat ook hun (energie)kosten en die van levensonderhoud 
veelal sneller stijgen dan de inkomsten.  

Vooruitblik activiteiten 2023 
Het komende jaar willen we volle kracht verder in de doorontwikkeling en transitie om Porgy& Bess wat 
betreft huisvesting, verdere professionalisering organisatie en programmering toekomst bestendig te 
maken. Daarvoor is in 2021 in samenwerking met De Pit en de gemeente Terneuzen een 
onderzoeksrapport met een Plan van Aanpak opgesteld.  
Inmiddels zijn we in een fase waarin de gemeente ook de financiële middelen beschikbaar heeft gesteld 
om een architect een verdere uitwerking te laten maken van het onderschreven Programma van eisen.   
Wat betreft de programmering van de activiteiten werken we, voor komende jaar, aan een verdere 
intensivering en verbreding in het aanbod van de activiteiten. Naast de meer “traditionele” pijlers zoals 
de jazz, klassiek, roots/blues, de literatuur via Prometheus en ruimte voor amateur muzikanten uit de 
eigen regio , komt er ook meer ruimte en aandacht voor evenementen op het gebied van sociaal, 
cultureel en/of maatschappelijke thema’s via Porgy College en thema avonden mede georganiseerd 
door onder andere Toonbeeld en de Heemkundige Vereniging.  
In 2022 heeft het bestuur van Porgy ook een werkgroep ingesteld, Terneuzense Jongeren een Eigen 
Podium (Tjoep), om met voorstellen te komen hoe meer jongeren te betrekken bij de optredens en 
activiteiten van Porgy. Na een bezoek aan de coördinator van het theater in Tilburg, naar aanleiding van 
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een artikel in de NRC over hun geslaagde pogingen om Tilburgse jongeren meer bij het theater te 
betrekken, gingen we ook nadenken over meer diversiteit van onze bezoekers. 
De manier waarop we dit willen realiseren is, in navolging van onder andere het Tilburgs voorbeeld, de 
jongeren autonomie te geven over hun eigen creatieve en muzikale activiteiten, waarbij we 
nadrukkelijk op zoek zijn naar rolmodellen uit hun eigen omgeving. Wel onder begeleiding van 
professionals, bijvoorbeeld gekwalificeerde leerkrachten en technische ondersteuning van Porgy & 
Bess. We hebben contact gezocht met leerkrachten van de scholengemeenschap in Terneuzen en met 
een jongerenwerker. We willen nog contacten leggen met stichting Toonbeeld en andere creatieve 
centra in Terneuzen die zich richten op jongeren. Om deze nieuwe activiteiten verder uit te werken en 
te ondersteunen is projectgerichte professionele  ondersteuning noodzakelijk. Deze coördinatie en 
ondersteuning kunnen wij  onmogelijk binnen onze huidige vrijwilligersorganisatie van Porgy & Bess 
realiseren.  
 
Namens Bestuur Porgy & Bess Programma 
 

 
Jan Lonink     Rob Lucas 
Voorzitter     Penningmeester 


