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Voorwoord 
 
Beste verkozene, beleidsverantwoordelijke, ambtenaar, 
 
In het licht van de nakende nieuwe gemeentelijke legislatuur, presenteert De Casino Concertzaal u 
geëngageerd haar memorandum.  
 
We zijn bij de opmaak van deze visietekst niet over één nacht ijs gegaan, maar hebben ons gebaseerd 
op tal van interne en externe analyses (de eigen dagelijkse werking en onze raad van bestuur, het 
publiek van De Casino, onze inhoudelijke partners, maar ook  de stedelijke administratie en de lokale 
politieke krachten). 
 
We duiden onder meer ons pleidooi voor een hechte convenant tussen De Casino en het 
stadsbestuur, onze rol als actor binnen tal van samenwerkingsverbanden en ons engagement om 
met het nieuwe stadsbestuur synergetisch samen te werken. Voorts omschrijven we de stedelijke 
uitdagingen die relevant zijn voor onze socioculturele werking, proberen we gemeenschappelijke 
doelstellingen en noodwendigheden te formuleren en bevestigen we ons engagement tot aanpak en 
concrete actie. 
 
Ten allen tijde zijn wij bereid om vragen en opmerkingen te beantwoorden. 
 
Tot gauw, 
 
Piet Breda  Steven Verschoore 
Directeur  Artistieke leiding 
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1/ Naar een convenant met het Stadsbestuur Sint-Niklaas 
 

 De Casino bepleit een hecht partnership met het Sint-Niklase stadsbestuur en dit op basis 
van een globale convenant, waarin de wederzijdse engagementen worden omschreven 
(werkingsmiddelen en aftoetsbare doelstellingen).  

 De Casino is niet op zoek naar een louter passieve synergie met het stadbestuur, maar is 
vragende partij om actief met de bevoegde instanties en concrete diensten binnen het 
bestuur samen te werken. 

 De Casino vraagt een relevante verhoging van de stedelijke werkingsmiddelen en hoopt dat 
het nieuwe schepencollege daar de beleidsruimte kan creëren.  

 De Casino vraagt een herziening van het systeem van de ‘stadsdagen’.  

 De Casino engageert zich voor het stedelijk (cultureel en sociaal) weefsel op basis van actuele 
uitdagingen (zie onder). 
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2/ Legislatuur 2019-2024 - Uitdagingen en engagementen 
 
Casino Boite  / De renovatie en de reconversie van De Casino Café 
 
Uitdaging / Een stedelijk en regionaal gebrek aan podia voor jong talent  
 

 De artistieke werking in de lokale jeugdhuizen ging of gaat teloor. Zo betekende onder meer 
het einde van jeugdhuis Kompas een muzikale aderlating in Sint-Niklaas. De gevolgen: veel 
minder groeipodia, minder podiumkansen, maar ook het sneuvelen van het Wase 
muziekconcours Lawijtstrijd (dat door De Casino werd gecoördineerd), … Het betrokken 
publiek voor jong talent takelde hierdoor af. De uitzonderingen (zoals het kleinschalige Nest 
en zeker ook de werking van ’t Ey) bevestigen hier de regel. 

 Ook het gewijzigde horecalandschap ligt aan de basis van het gebrek aan fysieke podia voor 
jong talent: er zijn steeds minder horecazaken in Sint-Niklaas en ze zijn bovendien steeds 
minder happig op liveconcerten (geen ruimte om te investeren). 

 Ook het wegvallen van Foyer De Spiegel als kansenpodium en de gewijzigde aspiraties van De 
Spiegel na de verhuizing naar De Casino zijn bepalend. De Casino biedt sindsdien nog steeds 
heel wat podiumkansen, zowel in de concertzaal (supports, …) als in de kiosk in het kader van 
Parklife, maar de organisatie mist een podium op maat van jong talent. Concertzaal De 
Casino is met haar capaciteit van 600 personen te groot om opkomend talent een podium te 
bieden, maar ook om kwetsbare genres voor een kleinschalig staand nichepubliek te 
programmeren. De muziekclub experimenteert daarom voor beide aspecten binnen haar 
werking met het verkleinen van de zaal naar een capaciteit van 300 personen. Een gordijn 
brengt soelaas voor de bekendere bands en ensembles in de Casino Boite-reeksen, maar niet 
voor experimentele projecten en lokaal talent. Te dikwijls is het publieksgevoel niet optimaal 
omdat de ruimte te groot is voor het aantal aanwezigen (50 tot 150 personen). 

 Na opening experimenteerde De Casino met kleinschaligere concerten in het café op de 
benedenverdieping. Om die reden werd tijdens de renovatie in het achterste deel van de 
horecazaak een klein podium gebouwd. Deze werking viel echter niet te rijmen met de 
commerciële keuzes van de handelshuurder (etend publiek, loutere horeca-functie). 
Bovendien bleek al snel dat het podium verkeerd werd geplaatst en dat de akoestiek er 
abominabel is. De caféconcerten in De Casino werden al na een jaar afgevoerd. 

 De kiosk in het Casino-park bracht enig soelaas tijdens achtereenvolgende Parklife-edities in 
de zomermaanden. Deels, want ook dit platform had zijn beperkingen. Omwille van de 
handelshuur op de benedenverdieping (inkomsten uit horeca bij de huurder) kon De Casino 
er geen middelen werven uit horeca. Bovendien wilde de handelshuurder niet mee 
investeren, kon er maar een beperkt aantal genres aan bod komen en deed het platform 
enkel dienst tijdens de zomermaanden.  

 
Engagement / De reconversie van De Casino Café en de creatie van twee extra artistieke platformen  
 

 De huidige handelshuur m.b.t. De Casino Café eindigt in februari 2020 en wordt niet 
verlengd. 

 De Casino baat nadien zelf de benedenverdieping van de concertzaal uit en zal er een nieuw 
podium creëren voor jong talent en kwetsbare muziek (artistieke werking).  

 De ruimte wordt daarvoor grondig gerenoveerd. Een aantal doortastende ingrepen moet 
meer open ruimte creëren. Zo worden de muren tussen het café en de passage gesloopt en 
vervangen door mobiele elementen. Bovendien worden de valse plafonds met stucwerk in 
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 het voorste gedeelte van het café uitgebroken (net zoals eerder in de passage geschiedde) 
om een degelijke akoestiek te verwerven. Het toogmeubel vooraan wordt afgebroken en een 
nieuwe toog wordt opgebouwd in het achterste gedeelte van de horecazaak, waardoor dit 
ook een bedieningspunt voor het terras wordt. Vooraan wordt het kansenpodium gebouwd 
dat vandaag zo gemist wordt in Sint-Niklaas en de regio. 

 De Casino Café wordt met andere woorden een essentiëler deel van de muziekclub en de 
programmatie op het extra podium zal in de globale programmatie van de concertzaal 
geïntegreerd worden. Het professioneel uitgeruste cafépodium zal Casino Boite heten.  

 Het podium wordt een professioneel omkaderd platform (licht en geluid, optimale 
technische omstandigheden, …) 

 Bovenstaande betekent dat De Casino haar artistieke opdracht uitbreidt, dat De Casino Café 
een artistieke functie krijgt en dat de horecafunctie op de benedenruimte hier ondergeschikt 
aan wordt. Toch blijft ook de horecafunctie van tel en moet De Casino Café een 
ontmoetingsplaats voor diverse doelgroepen blijven. De horecazaak behoudt alleszins vaste 
openingsdagen en -uren.  

 De renovatie zal starten in februari 2020. Streefdatum voor de heropening is juni 2020.  

 Jaarlijks zullen tientallen jonge bands, artiesten en projecten uit Sint-Niklaas en het Waasland 
op het nieuwe kansenpodium kunnen concerteren (niet zelden aangevuld met PA-repetities 
tijdens de sluitingsdagen van de horecazaak). 

 Het niet verlengen van de handelshuur m.b.t. De Casino Café heeft ook een wezenlijke 
impact op de concertwerking in het park van De Casino. Voortaan kan de kiosk integraal 
binnen de concertwerking van De Casino geïntegreerd worden (want eigen inkomsten uit 
horeca op de globale benedenverdieping, inclusief terras) en zullen ook op dit platform tal 
van podiumkansen gecreëerd worden. 

 
 
Sin City Live / Van muziekconcours Lawijstrijd naar frequente podiumkansen in DC 
 
Uitdaging / Het stedelijk en regionaal gebrek aan podiumkansen  
 

 Sint-Niklaas kampt al geruime tijd met een nijpend gebrek aan podiumkansen voor jong en 
regionaal talent. In tegenstelling tot andere steden en regio’s (bijvoorbeeld de muzikale 
kweekvijver Kortrijk met Balthazar, Goose, SX en Amenra)  groeien daardoor maar weinig 
lokale en regionale artiesten uit tot nationale of internationale acts.  

 Het Sint-Niklase stadsbestuur en de besturen van de omliggende Wase gemeenten voerden 
decennialang geen popbeleid, al is er vandaag -met de zogenaamde Popraden die Poppunt 
overal te lande opzet- een prille kentering in de politieke mentaliteit merkbaar. Het begrip 
dat bands met nationale of internationale faam uit de eigen stad als geen ander een 
uithangbord voor de stedelijke dynamiek kunnen vormen, dringt stilaan door. De roep om 
meer podia en podiumkansen klonk dan ook luid tijdens de eerste Sint-Niklase Popraad. 

 Het Wase muziekconcours Lawijtstrijd werd in 2014 na tien bruisende jaren opgedoekt. Dit 
betekende een aderlating op het gebied van podiumkansen voor talent uit Sint-Niklaas en 
het Waasland (www.lawijtstrijd.be) en de teloorgang van een hecht muzikantennetwerk 
(1.200 muzikanten). 

 Kunstencentrum Bleek hield het voor bekeken. 

 Oost!Best!, het Oost-Vlaams rockconcours (halve finale in DC) kalft al jaren af. 

 Er bestaan in Sint-Niklaas bijna geen andere initiatieven m.b.t. podiumkansen. 

 De analyse van Poppunt op basis van de Sint-Niklase Popraad: een gebrek aan 
podiumkansen, te weinig repetitieruimtes en de afkalving van de lokale scene.  
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 Luc Nowé en Stijn Lemaire van Poppunt: ‘We juichen toe dat er in Sint-Niklaas heel wat 
beweegt op het vlak van popbeleid. Door onder meer de Popraad willen diverse spelers 
opnieuw het voortouw nemen voor lokaal talent. De aandacht voor meer lokale speelkansen 
is een belangrijke uitdaging die niet alleen het talent ten goed komt, maar die ook de 
organisatoren, het publiek en de beleidsinstanties verbindt.  De aandacht voor popbeleid in 
Sint-Niklaas biedt de opportuniteit om op (korte) termijn meer podiumkansen te creëren, 
een breder aanbod aan repetitieruimtes te realiseren en de lokale scene aan te wakkeren.’ 

 
Engagement / Sin City Live 
 

 De Casino lanceert naast geijkte concepten zoals DC Rocks, De Casino Intiem en Global 
Sounds een nieuwe reeks Sin City Live. 

 Gespreid over het jaar worden een vijftal weekend-avonden georganiseerd waarbij telkens 
vier prille acts uit Sint-Niklaas en het Waasland een podium krijgen.  

 De ticketprijs  voor deze concertavonden is minimaal. 

 Het wedstrijdelement van Lawijtstrijd wordt niet behouden. Presentatie is de doelstelling. 

 De concerten vinden plaats op het nieuwe kansenpodium in De Casino Café (na renovatie). 

 De missie benadert deze van wijlen Lawijtstrijd: ‘Sin City Live wil individuele muzikanten en 
groepen, bands en ensembles uit Sint-Niklaas en het Waasland ondersteunen en promoten. 
Het concept stelt zich tot doel om de regionale muziekscène een forum te verschaffen en om 
de muzikale diversiteit en creativiteit in het Waasland bij een breed publiek kenbaar te 
maken. De Casino en haar partners willen daarvoor een positieve en professionele omgeving 
creëren waarin muzikanten zich kunnen uiten. Respect voor wie musiceert staat daarbij 
centraal. De organisatoren streven actief naar de creatie van een platform waarop artiesten 
elkaar kunnen ontmoeten, beïnvloeden, motiveren en enthousiasmeren. Sin City Live wil 
daarbij op geen enkele manier de actuele muzikale tendensen en het heersende muzikaal 
klimaat bepalen of beïnvloeden (geen genrebeperkingen, noch leeftijdsgrenzen).’ 

 Met het Waasland wordt bedoeld: Sint-Niklaas (en de deelgemeenten Belsele, Sinaai en 
Nieuwkerken), Sint-Gillis-Waas (en de deelgemeenten Sint-Pauwels, Meerdonk en De Klinge), 
Beveren (en de deelgemeenten Haasdonk, Vrasene, Melsele, Verrebroek, Kallo, Doel en 
Kieldrecht), Zwijndrecht (en de deelgemeente Burcht), Kruibeke (en de deelgemeenten Bazel 
en Rupelmonde), Temse (en de deelgemeenten Steendorp, Elversele en Tielrode), 
Waasmunster (met de gehuchten Sombeke en Sint-Anna), Hamme (met de gehuchten Kastel 
en Moerzeke), Lokeren (en de deelgemeenten Daknam, Eksaarde en Doorselaar), Stekene 
(en de deelgemeenten Kemzeke en Klein-Sinaai) en Moerbeke. 

 De Casino staat in bovenstaand kader open voor samenwerkingen met potentiële partners. 

 Ook de geijkte concertreeks Casino Boite in de concertzaal wordt opnieuw opgestart (eerder 
reeksen van 2012 tot 2016): telkens wordt een iets meer gevorderde regionale band of 
artiest gecombineerd met een Belgische indie-, rock- of experimentele band of artiest. 

 Trajectfilosofie / Bovenstaande moet een hefboom vormen om lokaal en regionaal talent te 
laten doorgroeien naar nationale en internationale circuits. Centraal staat immers de filosofie 
dat groepen moeten kunnen groeien. In die zin wil De Casino met haar verschillende podia 
een katalysator zijn, een lanceerplatform, een muzikale filter, een broedplek, … De Casino wil 
een verbintenis aangaan met de artiesten die een groeipotentieel in zich dragen en gestaag 
aan de weg timmeren. Rijpt een groep na een zegeconcert op het cafépodium? Dan wordt 
die band op termijn het voorprogramma van de grotere popacts die in de concertzaal spelen, 
etc … De Casino fungeert hierbij als een open huis voor muzikanten en neemt daarom een 
professionele doorverwijsfunctie op zich (clubcircuit, managements, bookers, 
platenindustrie, media, …).  
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NWxSE / North West by South East 
 
Uitdaging / Muziekbeleving versus de stedelijke en regionale demografische transitie (diversiteit) 
 

 Sint-Niklaas is een stad in transitie en het demografisch profiel is de voorbije jaren sterk 
veranderd. Ruim 25% van de Sint-Niklase inwoners is van buitenlandse herkomst. Bij de 
jongeren (0-24 jaar) is dit percentage hoger, namelijk ruim 41% (32%, zijnde één derde van 
de jongeren in de stad is van niet EU-herkomst). De grootste groepen allochtone jongeren 
zijn afkomstig uit de Mahgreb-landen, Turkije en Oost-Europa. 

 Ondanks heel wat inspanningen en samenwerkingen in het verleden (Oriëntaalse Nacht, 
Culture Move, Global Sounds, …) bereikt de Casino weinig of geen jongeren van allochtone 
afkomst. De drempel is hoog en het concertprogramma is niet aangepast.  

 
Engagement / Connectie met het nieuwe draagvlak 
 

 De Casino Casino creëert met North West by South East (NWxSE) een platform voor jonge, 
actuele wereldmuzikanten om het gewijzigde jongerenpubliek in Sint-Niklaas en de 
omliggende regio te bedienen.  

 Met actuele wereldmuzikanten wordt bedoeld: jonge muzikanten die artistieke bruggen 
creëren tussen Westerse muziek en muziek uit het Zuiden en het Oosten in het algemeen, en 
de aan Europa grenzende regio’s in het bijzonder. Het betreft niet zelden artiesten van 
vreemde origine die experimenteren met hiphop, elektronische muziek, exotische 
popmuziek en urban styles (jongerencultuur). 

 Met het Noorden en het Westen wordt bedoeld: De Europese Unie, inclusief Oost- en 
Centraal-Europa. Met het Zuiden en Oosten wordt bedoeld: De Ottomaanse/Perzische 
wereld (Turkije, …), de Arabische wereld (Noord-Afrika en het Midden-Oosten) en de Oost-
Slavische wereld (Rusland, Oekraïne, …) 

 Waar het internet vandaag onbeperkte toegang biedt tot de muzikale tradities uit deze 
gebieden, geschiedde de beïnvloeding vroeger op louter geografische wijze (handel en 
migratie) en niet in het minst via deze drie Europese regio’s: 

 De Balkan of de Zuid-Slavische wereld (Bulgarije, Roemenië, Servië, Kroatië, 
Montenegro, Slovenië, Bosnië, Macedonië, …) en Griekenland 

 Het Iberische schiereiland (Spanje, Portugal, …) 

 De Baltische Staten (Estland, Letland en Litouwen) en Polen 

 De Casino biedt elke jaar een vijftal bands of artiesten gelinkt aan of uit het Zuiden/Oosten of 
de hierboven omschreven grensregio’s een podium (zaal, café en kiosk, …).  

 De Casino gaat meer bepaald (in samenwerking met intendanten) op zoek naar populaire 
muzikanten: 

 die een nieuw publiek naar De Casino kunnen brengen (demografische transitie / 
doelgroep = jongeren tot 25 jaar). 

 die een brug vormen tussen het Noorden/Westen én het Zuiden/Oosten en die de 
muziek uit Noord/West overstijgen op basis van kennisopbouw over de muziek uit 
deze invloedsferen (Zuid/Oost).  

 De prioriteit ligt met andere woorden op moderne acts die crossovers tussen diverse genres 
creëren en niet op zuiver etnische muziek of traditionele volksmuziek.  

 De Casino wil op die manier de Europese (en Vlaamse) culturele identiteit belichten als een 
‘constructed identity’, meer bepaald een identiteit die bepaald wordt door uiteenlopende 
factoren en die niet hermetisch is, maar constant evolueert binnen een veranderende 
interculturele werkelijkheid (verstedelijking, klimaat, migratie, …). Culturele verschillen  
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leiden bij crossovers in de (wereld)muziek immers niet tot conflict en artistieke stilstand, 
maar tot dynamiek. Muzikanten hebben als geen ander het vermogen om elkaars idioom te 
verstaan en te vertalen naar hun eigen achtergrond (Noord/West). Dit project wil op die 
manier een (bescheiden) artistiek contrapunt vormen tegen de soms moeilijk te doorbreken 
vooroordelen in de samenleving (invloeden van buitenaf als bedreigend).  

 Het concept NWxSE omhelst een sterk inhoudelijk participatieve promotiecampagne via 
eigen informatiedragers, het internet (social media / story telling / peer to peer-marketing), 
de media en een netwerk van samenwerkingsverbanden (scholengemeenschap / Sint-Niklaas 
= scholenstad) 

 De participatie van lokale jongeren met een buitenlandse afkomst is de doelstelling. 
 
 
Great Gigs in the Park en Parklife / Sint-Niklaas Zomert  
 
Uitdaging / De creatie van openluchtevents in een groen kader 
 

 Sint-Niklaas kent naast Parkies en Viva Lola (als dit festival nog plaatsvindt) te weinig 
publieksevents op de groene locaties in de stad. Te veel parken en pleintjes blijven 
onderbenut tijdens de zomermaanden (park De Casino, park STEM, Regentieplein, …) 

 Het axioma van de Grote Markt als evenementenplein staat haaks op deze filosofie. Steeds 
weer worden events op deze megaplaats georganiseerd, terwijl mensen cultuur en 
ontspanning veel liever op meer geborgen plaatsen beleven (zie Parkies, Café Congé, …) 

 Het podium op de Grote Markt tijdens het stadsfestival Villa Pace is overbodig en verslindt 
veel middelen die op een andere manier kunnen worden aangewend om een lokaal en 
regionaal, maar ook nationaal publiek aan te trekken.  

 
Engagement / Great Gigs in the Park en Parklife 
 

 De Casino verbindt zich er toe om vanaf 2020 (na einde huidige handelshuur) opnieuw 
concerten te organiseren op de kiosk in het park van De Casino. 

 Great Gigs in the Park / Een vijftal concerten van nationale en internationale topacts met een 
publiekscapaciteit van 1.500 personen (betalend). Mid-Zomer in Leuven en de concerten in 
het OLT Rivierenhof in Antwerpen fungeren hierbij als voorbeeld. 

 Parklife / Zomerreeksen van gratis jazzconcerten (nationale en internationale topensembles) 
op zondagnamiddag. Jazz in ‘t Park in Gent en Parkjazz in Kortrijk fungeert hierbij (naast de 
eigen Parklife-reeksen uit het verleden) als voorbeeld. 

 Het park van De Casino wordt in de periode 2018-2020 volledig heraangelegd (kunstenaar 
Daniel Ost in opdracht van Het Casino vzw). Onder meer een bank van 60 meter lang wordt 
één van de eyecatchers. 

 
 
Sustainable DC 
 
Uitdaging / Een duurzaam beheer 
 

 Het behoort tot de doelstellingen van De Casino om haar globaal beleid inzake duurzaamheid 
te actualiseren en dit beleid uit te dragen bij partners en publiek. 
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Engagement / De invoering van herbruikbare bekers 
 

 De Casino schonk aanvankelijk tijdens haar concerten alle dranken voor het publiek in glazen. 
De publieksaantallen lieten dit toe. Met de groei van het publiek en steeds meer 
uitverkochte concerten en evenementen werd overgeschakeld op plastic wegwerpbekers 
(niet bij nicheconcerten). De concertzaal creëert daardoor sindsdien te veel afval. Vooral bij 
fuiven, die langer duren dan de concerten, worden telkens duizenden bekertjes gebruikt 
(afvalberg).  

 De ploeg van De Casino deed inspiratie op bij de bevriende muziekclubs 4AD in Diksmuide en 
het Wilde Westen (De Kreun) in Kortrijk. Ook de AB in Brussel fungeerde als voorbeeld.  

 De Casino investeerde ondertussen in diverse soorten herbruikbare bekers en voerde de 
bekers ook in tijdens concerten en fuiven.  

 De Casino wil op het gebied van herbruikbare bekers een voorbeeldfunctie uitoefenen voor 
andere cultuurspelers en events in de regio, maar ook de grote festivals in de buurt, zoals 
Crammerock en de Lokerse Feesten. De pleidooien worden ondertussen gehouden. 

 
Engagement / Investeringen versus lagere energiefacturen 
 

 Tijdens de renovatie van De Casino werd bijzondere aandacht besteed aan duurzaamheid, 
maar ook het investeringsbeleid nadien was geënt op duurzaamheid: 

 De Casino kiest steeds voor duurzame materialen. 

 Door het plaatsen van warmtewielen behoort het ventilatiesysteem van De Casino tot één 
van de meest efficiënte vormen van energieterugwinning. Het ventilatiesysteem beschikt 
over een ingebouwde rotor, waardoor de warme binnenlucht zijn warmte, voornamelijk in de 
winter, afgeeft aan de koude, verse toevoerlucht die door het wiel het gebouw binnen 
stroomt. Doordat het warmtewiel continu draait, wordt een thermisch rendement behaald 
tot 85%. De investering is stevig, maar het rendement hoog. 

 Om de geluidsnorm (Vlarem 2) te behalen werd de zaal akoestisch extreem geïsoleerd. Bij 
concerten die 100 decibel (dBA) halen is er buiten de zaal nauwelijks iets hoorbaar. Deze 
doorgedreven geluidsisolatie resulteert ook meteen in een zeer hoge thermische isolatie. De 
zaal is daardoor Bijna-Energie Neutraal (BEN-gebouw). 

 Alle lichtpunten in De Casino zijn led, behalve in het café en enkele elementen in de grote 
kroonluster (artistiek). 

 Het podiumlicht (klassiek) in de zaal wordt vervangen door led. Het betreft een zware 
investering die moet bijdragen tot meer duurzaamheid.  

 De buitenmuur van de backstage werd recent geïsoleerd (120 mm PIR) samen met het plat 
dak van de backstage (techniek van ‘omgekeerde dak’-isolatie met 100 mm XPS-laag). 

 Ook in het gerenoveerde Casino Café zullen alle lichtpunten en het podiumlicht led zijn.  

 De Casino onderzoekt momenteel de plaatsing van warmtepompen (park), de plaatsing van 
zonnepanelen op het hoofdgebouw en een systeem van regenwaterrecuperatie voor het 
sanitair blok. 

 
Engagement / Stedelijke apicultuur 
 

 De Casino trekt, onder impuls van productieleider Tim Pauwels en zijn vader en imker 
Wilfried, resoluut de kaart van de honingbij. De concertzaal draagt op die manier bij tot de 
apicultuur in de Wase hoofdstad die ook door het stadsbestuur en onder meer Odisee 
Hogeschool en Jomi vzw wordt gestimuleerd. 
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 Stormschade en de grote wasmot speelden de DC- volkeren (bijenpopulaties) in 2018 parten, 
maar momenteel huisvest De Casino opnieuw zes volkeren. De Casino heeft plaats voor zes 
bijenkasten en is daarvoor in orde met het veldwetboek. Eén kast huisvest tussen 50.000 en 
80.000 bijen en bijen vliegen maximum zo’n drie kilometer uit. De Casino bestuift met 
andere woorden de volledige Sint-Niklase binnenstad. Bijen gedijen beter in de steden, want 
ze vinden er een grotere diversiteit aan dracht- en waardplanten dan op het platteland 
(monocultuur).  

 
Het charter Quality Nights 
 
Uitdaging / Het welzijn en de veiligheid van het publiek 
 

 De Casino wil het verschil maken op het gebied van publieksbeleving, -ergonomie en 
veiligheid. 

 
Engagement / Deelname aan het Quality Nights-charter voor clubs, events en lokale overheden 
 

 De Casino ondertekent in 2018 het charter Quality Nights voor clubs, event en lokale 
overheden. Via de ondertekening toont de muziekclub zich bereid om minstens zes 
basisservices te implementeren die het welzijn en de veiligheid van haar concertbezoekers 
behartigen.  

 Ten eerste wordt de helft van het personeel van De Casino opgeleid in 
gezondheidsproblemen door alcohol of drugs, in conflictbeheer en in EHBO. Ten tweede 
krijgen de concertgangers voortaan informatie en tips over veilig en verstandig uitgaan, zoals 
informatie met betrekking tot gehoorschade, veilig vrijen, veilig verkeer, alcohol en drugs en 
roken. Ten derde stelt de concertzaal condooms ter beschikking van de bezoekers, zowel in 
de mannen- als in de vrouwentoiletten. Ten vierde biedt de muziekclub te allen tijde gratis 
drinkwater aan voor wie dat wenst. Ten vijfde zijn er gratis oordopjes. Ten zesde 
communiceert De Casino in de toekomst op al haar schermen over de bestaande initiatieven 
om veilig thuis te geraken (openbaar vervoer, taxi, …). Bovendien beschikt  De Casino over 
een EHBO-ruimte (backstage), uitgerust om snel en correct de eerste hulp toe te dienen,  een 
vestiaire die het publiekscomfort verhoogt en een koelinstallatie die oververhitting 
voorkomt. 
 
 

Repetitieruimtes 
 
Uitdaging / Het gebrek aan creatieve ruimte voor jong talent 
 

 Het gebrek aan repetitiekoten in Sint-Niklaas en het Waasland bestaat al lang en blijft 
nijpend. 

 De Casino en zes jeugdhuizen riepen het stadsbestuur al in december 2012 via de media op 
om in creatieve ruimte voor jong talent te investeren of om het beleid van potentiële 
partners in dit kader budgettair te accommoderen (campagne Lawijtstrijd). Er werden geen 
initiatieven genomen. 

 De Casino ging de voorbije jaren te rade bij de collega’s om kennis op te doen m.b.t. de 
exploitatie van repetitieruimtes: Trix in Antwerpen, 4AD in Diksmuide, … 

 De Casino maakte de voorbije jaren diverse organisatorische budgettaire oefeningen op basis 
van de huur van leegstaande huurpanden in de Stationsstraat. De begrotingen bleken niet  
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sluitend: huur, inrichting, personeelskost en exploitatie versus laag inkomstenprofiel (bands 
kunnen of willen niet veel betalen). 

 Zonder doortastende subsidiëring is bovenstaand exploitatiemodel niet leefbaar. 
 
Engagement / Bundeling van geëngageerde krachten 
 

 Enkel via een bundeling van de organisatorische en financiële krachten kan de hierboven 
omschreven problematiek aangepakt worden. 

 De Casino vraagt overleg, kan een rol spelen en stelt zijn kennis graag ter beschikking van 
eventuele relevante initiatiefnemers. 

 
Jongerencultuur, jeugdwerk en motivering jonge actoren 
 
Uitdaging / De organisatorische, promotionele en financiële complexiteit van events 
 

 De organisatie van concerten en belevingsevents voor jongeren is moeilijk (financiële risico’s 
omwille van onvoorspelbare ticketverkoop, hype-gevoeligheid, veel concurrentie, …). 

 Jongeren hebben niet altijd de knowhow om events te organiseren. 

 Jongeren gaan eerder naar events die zich richten op beleving dan naar puur culturele 
manifestaties. 

 
Engagement / De ondersteuning van initiatieven voor en door jongeren 
 

 De Casino ondersteunde de voorbije jaren op verregaande wijze tal van initiatieven door en 
voor jongeren (inhoudelijk, productioneel, promotioneel, technisch, financieel, …) en wil dit 
in de toekomst bestendigen. 

 Krock Festival, Olmenfeesten, OLF, Beam (Otium), Mamba Nights, Krankenhaus, … 

 De Casino werd hiervoor jaarlijks ondersteund door het Stadsbestuur (5.000 euro / jeugd). 
 De Nest en Sonar Soundlab / JC Den Eglantier startte in 2016 met een eigen concertwerking 

onder de vlag ‘De Nest concerts’, naast hun geluidslabo Sonar Soundlab. De Casino liet via 
stedelijke beleidswerkers al enkele keren weten dat een samenwerking mogelijk is. De 
Casino liet ook al enkele malen een ballonnetje op bij Roel en Wouter Thierens. Tot op heden 
werd echter nog geen vraag tot samenwerking ontvangen.  

 Scholieren-event / De Casino is gelegen in Sint-Niklaas, een scholenstad bij uitstek. Bij De 
Casino bestaat al langer interesse om een scholieren-event (kick off) te organiseren. De 
Casino ging daarover in het verleden al meermaals in overleg met het Stadsbestuur (dienst 
evenementen, …) om de bal aan het rollen te brengen. De Casino ontwikkelt momenteel een 
concept in het kader van dergelijk event (in De Casino met gratis toegang). 

 Jongerencultuur / Het programmeren van muziek voor jongeren behoort niet tot de primaire 
doelstellingen van De Casino. Toch neigt de muziekclub in stijgende mate naar een 
herziening van haar missie in dit kader omdat jongerencultuur (hiphop, urban, elektronische 
muziek, DJ-cultuur, … zie ook NWxSE, hierboven) de voedingsbodem vormt voor de 
betrokkenheid van de toekomstige generaties. Deze thematiek is momenteel het onderwerp 
van analyse binnen de raad van bestuur en de dagelijkse werking van De Casino. Er wordt 
onder meer gedacht aan de betrokkenheid van jonge intendanten (gastprogrammatoren, …). 

 Verbreden van de stadsdagen naar projecten die worden ondersteund  met stedelijke 
subsidie rond jeugdcultuur / De Casino engageerde zich echter om de stadsdagen (als 
voordeeltarief zoals beschreven in de ‘convenant stadsdagen Casino’ met ACCSI vzw) 
beschikbaar te stellen voor projecten die door het stadsbestuur worden gesubsidieerd 
(jeugdcultuur). Tot op heden werd hier geen gebruik van gemaakt … 
 



15 
 

Socialisatie, participatie en inclusie 
 
Uitdaging / De socialisatie, participatie en inclusie van kansengroepen 
 

 De Spiegel (stedelijke uitstraling) gaf destijds een sterke reductie op vertoon van een 
kansenpas (zonder dat het Stadsbestuur de inkomstenderving m.b.t. deze reductie bijpaste). 

 De Casino geeft deze reductie niet, omdat enkel mensen uit Sint-Niklaas hier gebruik van 
kunnen maken en de organisatie een bovenlokale werking heeft (iemand uit pakweg 
Haasdonk of Sint-Pauwels zou dan geen reductie krijgen in tegenstelling tot iemand uit 
Belsele). De Casino vindt het systeem van een reductie op het vertoon van een kaart 
bovendien stigmatiserend. 

 Een oplossing werd geboden via het Fonds voor Vrijetijdsparticipatie, die voor de sociale 
reducties in De Casino als intermediaire partij optreedt en 40% van de ticketprijs (mensen 
tekenen vooral in op populairdere acts die sowieso uitverkopen) terugstort. De Casino draagt 
de andere 40% korting. De gebruiker (in kansarmoede) betaalt dus uiteindelijk 20% van de 
ticketprijs. 

 Het systeem dat hierboven wordt omschreven werkt slecht. De doorstroming van potentiële 
participanten is bijzonder laag (hoge drempel) en de administratieve opvolging is complex.  

 
Engagement / Deelname aan de Vlaamse Uit-pas 
 

 De Casino is vragende partij voor een dringende invoering van een Vlaamse Uit-pas (zonder 
hoge drempel en stigmatisering) en is bereid om samen met partners socialiserende 
campagnes te ontwikkelen naar kansengroepen. 

 
 
City marketing / Live muziek als (not unique) selling point 
 
Uitdaging / Het ontbreekt Sint-Niklaas aan degelijke city marketing 
 

 De Casino zette Sint-Niklaas de voorbije 8 jaar op de Vlaamse/Belgische concertkaart en 
droeg Sint-Niklaas sterk uit als progressieve en veelzijdige cultuurstad. Dit werd 
gewaardeerd, zo blijkt uit de titel ‘Cultureel Ambassadeur 2017-2018’. 

 Het stadsbestuur wendt het Casino-verhaal (noch andere cultuurspelers zoals het 
Cultuurcentrum) nauwelijks aan om haar marketingbeleid naar doelgroepen buiten de stad 
(regionaal en nationaal) vorm te geven.  

 Het stadsbestuur doet dit wel naar de eigen bevolking toe (Stadskroniek, inspanning 
stedelijke communicatiedienst, verdeling stadsrekken). 

 De campagne ‘Shuffle It’ (De Casino, Cultuurcentrum en ’t Ey) werd niet of nauwelijks 
ondersteund. 

 De content van de stedelijke campagnes is veelal economisch (Oh dagen, …) en slechts 
cultureel als het om eigen initiatieven gaat (Stad van de Sint, Vredefeesten, …). 

 Bovenregionale city marketing wordt in Sint-Niklaas stiefmoederlijk behandeld (in 
tegenstelling tot bijvoorbeeld Kortrijk, Mechelen, …). 

 De algemene stedelijke cultuurcommunicatie is versnipperd, nauwelijks digitaal (social 
media) en louter gericht op de eigen inwoners. 
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Engagement / De Casino kan het stedelijk marketingbeleid kleur geven 
 

 In bovenstaande analyse schuilt een sterke opportuniteit.  

 De Casino is bereid om campagnes te ondersteunen (en eventueel mee te ontwikkelen) die 
Sint-Niklaas als een cultuurstad promoten buiten de eigen stad (regionaal, nationaal). 

 Stedelijke budgetten zijn essentieel in dit kader. 

 De Casino is bereid zich ondersteunend te engageren in het kader van de stedelijke 
bovenregionale cultuurcommunicatie. 

 Live muziek is geen ‘unique selling point’ (USP) voor Sint-Niklaas, maar wel een geijkte 
‘selling point’ die in andere centrumsteden met succes wordt aangewend.  

 Sin City Live (zie boven) / Sint-Niklaas Muziekstad / Sint-Niklaas rockt! / Live in SN! 
 
 
Toerisme / Live muziek als (not unique) selling point  
 
Uitdaging / Het ontbreekt Sint-Niklaas aan degelijke toerismebeleid 
 

 De stedelijke dienst toerisme negeert De Casino consequent bij al haar initiatieven (print, 
campagnes, signalisatie, …). 

 Dit item sluit nauw aan bij de bovenstaande passage m.b.t. city marketing. 

 Andere Vlaamse centrumsteden zoals Kortrijk, Gent, Antwerpen wenden het culturele 
aanbod (concerten) in de stad succesvol aan om toeristen te lokken 

 
Engagement / De Casino kan het stedelijk toerismebeleid kleur geven 
 

 De Casino pleit voor dringend overleg met de nakende schepen voor toerisme en de dienst 
toerisme. 

 De Sint-Niklase hotels ontvangen vooral economisch-gerelateerd cliënteel. De Casino is één 
van de weinige instanties die voortdurend cultuur-gerelateerde overnachtingen in de Sint-
Niklase hotels realiseert (partnership met IBIS, maar ook Serwir …). Bepaalde 
concertavonden (nationaal en internationaal nichepubliek) doen de hotels regelmatig 
vollopen. 

 De Casino is bereid zich ondersteunend te engageren in het kader van (te ontwikkelen) 
bovenregionale toerisme-campagnes. 

 Live muziek is geen USP voor Sint-Niklaas, maar wel een geijkte SP die in andere 
centrumsteden met succes wordt aangewend.  

 
 
Centrumfunctie / De Casino als concertbaken met regionale aantrekkingskracht 
 
Uitdaging / De culturele centrumfunctie van Sint-Niklaas is in gevaar 
 

 Wars van de economische centrumfunctie (tewerkstelling, …) en onderwijs wordt het steeds 
moeilijker om een publiek uit het omliggende Waasland te generen voor culturele 
activiteiten. Slechts enkele al dan niet private initiatieven (Villa Pace, Stad van de Sint, Coup 
de Ville en de reguliere concertwerking in De Casino) counteren deze tendens. 
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Engagement / Taskforce met de grotere cultuurspelers      
 

 De Casino pleit voor een task force met de bevoegde stedelijke diensten en enkele private 
cultuurspelers (cfr Kunstenoverleg) die adviezen kan formuleren mbt city marketing en 
toerisme. 

 De versterking van de culturele centrumfunctie van Sint-Niklaas is de doelstelling. 

 Het Casino-publiek (maar ook dat van ander events zoals Coup de Ville) kan hierbij als 
populatie voor onderzoek en monitoring fungeren (rekening houdend met de GDPR). 

 
 
Kernwinkelgebied / Het economisch effect van De Casino 
 
Uitdaging / De versterking van het kernwinkelgebied 
 

 De leegstand in de Stationsstraat en de Stationsbuurt blijft hoog. 
 
 
Engagement / De betrokkenheid van DC bij campagnes 
 

 De Casino engageert zich volop in de ondersteuning van stedelijke campagnes ter versterking 
van het kernwinkelgebied en dit in samenwerking met onder meer Centrummanagement 
vzw. 

 Oh-kaart / Shoppers krijgen Oh-punten bij aankoop van concerttickets (ticketshop in de 
Stationsstraat) en wie een Oh-kaart heeft kan zijn punten inruilen voor concertbonnen 
(stadsvoordeel).  

 De Casino wil in de toekomst opnieuw visuele (pop-up)campagnes ontwikkelen die een 
sterke impact hebben op de sfeer in de Stationsstraat (cfr de wintercampagne mbt de rode 
lantaarns in de Platanen naast de concertzaal, ten voordele van De warmste Week van 
StuBru). 

 
 
De stadsdagen 
 
Uitdaging / Historische quota en inefficiënt gebruik  
 

 De Casino levert voor een stedelijke werkingssubsidies van 25.000 euro op jaarbasis een 
infrastructurele return aan het stadsbestuur (Cultuurcentrum) en de gemeenschap. Het 
betreft de ter beschikkingsstelling van 30 zogenaamde ‘stadsdagen’, zijnde het gebruik van 
de zaal tegen kostprijs (15 door het Cultuurcentrum en 15 door de Sint-Niklase socio-
culturele verenigingen). Gegadigden kunnen daarvoor een aanvraag indienen bij het 
Cultuurcentrum die de beschikbaarheid van de data checkt en de dagen dispatcht. Het 
gebruik door het Cultuurcentrum evolueerde gaandeweg naar pure coproducties (waardoor 
het concept stadsdag irrelevant werd), maar tegelijkertijd ging het stadsbestuur zelf deze 
dagen meer en meer invullen, waardoor het aantal stadsdagen jaarlijks op meer dan dertig 
dagen kwam te liggen en het quotum jaarlijks wordt overschreden (stadsbestuur en 
verenigingen, zonder Cultuurcentrum). 

 Het systeem werd de voorbije jaren financieel geanalyseerd. Conclusie is dat het systeem 
een aderlating betreft en de werkingssubsidies door het Stadsbestuur (25.000 euro) volledig 
worden opgesoupeerd door de energiefacturen, cleaning en onderhoud, de beheerskosten 
en de personeelsinzet (administratie, productie, technici, promotie, …) en de minimale 
inkomsten uit horeca in het kader van de stadsdagen. 
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Engagement / Naar globale herziening 
 

 De Casino pleit voor een globale herziening van het systeem van stadsdagen, meer bepaald 
een verlaging van het aantal (30 naar 15) en een relevante actualisering van de kostprijs: van 
350 euro (destijds een gelijkschakeling met de huurprijs van de Stadsschouwburg) naar 730 
euro (zijnde de berekende werkelijke kost voor het gebruik van een dagdeel),  

 Het systeem van de stadsdagen maakt bij voorkeur deel uit van een globale convenant 
tussen De Casino en het Stadsbestuur (m.b.t. alle aspecten van de samenwerking en op basis 
van een actualisering van de jaarlijkse werkingsmiddelen). 

 
 
Synergie met andere stedelijke cultuuractoren 
 
Uitdaging / De versterking van het stedelijk cultureel weefsel 
 

 Sint-Niklaas = cultuurstad! 
 
Engagement / Concrete samenwerkingen 
 

 De Casino organiseert tijdens het seizoen 2018-2019 acht concerten in samenwerking met 
het Cultuurcentrum (in zowel De Casino, de Stadsschouwburg en het Museumtheater). Het 
betreft hechte coproducties waarbij alle uitgaven en inkomsten gedeeld worden die intensief 
gepromoot worden. Daarnaast bestaat er al jaren een hechte samenwerking met het 
Cultuurcentrum voor de promotie van de concerten in het kader van Jazzlab Series 
(gemeenschappelijke promotie). De samenwerking m.b.t. het seizoen 2019-2020 wordt 
binnenkort uitgetekend 

 De Casino en de Sint-Niklase Bib (Pieter Malengier) slaan in 2019 voor het eerst de handen in 
elkaar voor de realisatie van literaire lezingen over muzikanten en muziek. Op het 
programma in het voorjaar van 2019 staan lezingen over Lou Reed, JJ Cale en Thelonious 
Monk. 

 Met Ward Bohé (SteM) werd al diverse malen samengezeten met het oog op toekomstige 
samenwerkingen (exporuimte in DC, …) 

 Muziekclub ’t Ey is al jaren een natuurlijke partner (project Kwetsbare Muziek, Ukulele 
Festival, Castrohof tijdens Villa Pace, …). De Casino en ’t Ey organiseren op zaterdag 27 april 
2019 (in samenwerking met MuziekMozaïek) het event ‘Sint-Niklaas BeFolkt’ (Feest van de 
Folk). 

 Ook met Warp zal in de toekomst opnieuw samengewerkt worden (Coup de Ville, …) 
 De Casino staat open voor een samenwerking met Nest. 

 
Leve Sint-Niklaas! 
 
Uitdaging / De Sint-Niklazenaars zijn niet fier op hun stad 
 

 Uit de stadsmonitor: ‘Fierheid over de stad wijst op een positieve kijk op de culturele 
identiteit en de uitstraling van de stad. Die identiteit en uitstraling verder ontwikkelen maakt 
het voor inwoners gemakkelijker om zich verbonden te voelen met de stad en 
stadsgebruikers zullen zich aangetrokken voelen tot de culturele rijkdom van de stad.’  

 Sint-Niklaas scoort erbarmelijk. Slecht 55% van de inwoners is fier op zijn/haar stad. Het 
Vlaamse gemiddelde bedraagt 70%. 
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 Deze cijfers staan haaks op de algemene, hoge fierheid van de Sint-Niklase inwoners over De 
Casino Concertzaal. 
 

Engagement / Taskforce met de grotere cultuurspelers 
 

 Een kentering is absoluut aan de orde! Gemeenschappelijke initiatieven (stadsbestuur en 
partners) ter bevordering van een positieve Sint-Niklase identiteit dringen zich op. 

 De Casino pleit voor een taskforce (stadsbestuur en partners). 

 Dit item is rechtstreeks gelinkt aan de uitdagingen m.b.t. city marketing en toerisme. 
 
 

3/ Tot op heden 
 
Historiek 
 
De Spiegel 
 

 Sinds 1996 (renovatie Stadsschouwburg). 

 Concessie foyer (wordt gerenoveerd, krijgt culturele bestemming en wordt pauzeruimte voor 
Stadsschouwburg maar ook cultureel kruispunt met SASK en SAMWD). 

 Inrichting door kunstenaar Pat Riské. 

 Synergie tussen De Spiegel vzw (kunstencentrum) en De Spiegel cvba (horeca). 

 De Spiegel wordt natuurlijke partner Cultuurcentrum en ’t Ey (kwetsbare muziek). 

 Jazz en wereldmuziek en de ondersteuning van jong (lokaal) staan centraal. 

 Programma: 40 concertmomenten per jaar. 

 Expofoyer: kansen voor jonge beeldende kunstenaars. 

 1998 / Eerste structurele subsidies in het kader van het Vlaams Muziekdecreet.  

 Aanvankelijk vijf beroepskrachten (Derde Arbeidscircuit). 

 Groeiende promotie resulteert in stijgende publieksaantallen. 

 Medeoprichter van het stadsfestival Villa Pace (Vredefeesten). 

 Coördinatie muziekconcours Lawijtstrijd (samenwerking met jeugdhuizen) van 2005-2014. 

 Capaciteits- en beschikbaarheidsprobleem: het publieksplafond wordt steeds vaker bereikt 
en de foyer is steeds minder beschikbaar omdat ook het Cultuurcentrum groeit. 

 De Spiegel communiceert in maart 2004 op zoek te gaan naar een andere locatie en kiest al 
snel voor de renovatie van De Casino (private eigendom Het Casino vzw). 

 De Spiegel verlaat foyer in 2011 (na opening De Casino). 

 De concessie wordt in 2016 aan Dirk Van de Merckt overgelaten. 
 
Het renovatieproject De Casino 
 

 De renovatie van De Casino is in de eerste plaats een maatschappelijk project: de oudere 
generaties zien een oude glorie herrijzen en jongeren vinden het fantastisch dat Sint-Niklaas 
een echte concertzaal krijgt. Het enthousiasme van het draagvlak is een belangrijke factor in 
het slagen van het project. De capaciteit van de zaal (600 staand) blijkt geënt op een reële 
nood in de regio. Bovendien is het historische gebouw architecturaal waardevol en centraal 
gelegen in Sint-Niklaas. Het project past tenslotte in de beleidsbepalingen (cultuur) van de 
Vlaamse Gemeenschap (Bert Anciaux, Joke Schauvliege, …). 

 De Spiegel geniet een erfpacht (27 jaar) op het gebouw en de terraszone achter het gebouw. 

 De renovatie duurt twee jaar en is onderhevig aan talrijke bouwtechnische problemen 
(stabiliteit, dakgebinte, asbest, technieken, …), waardoor de kosten telkens weer oplopen en 
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De Spiegel meermaals op zoek moet gaan naar extra investeringsmiddelen. De opening 
wordt hierdoor ook enkele keren uitgesteld. 

 Tientallen vrijwilligers, alsook de leerlingen van de VTS (stucwerk) dragen hun steentje bij. 

 Erfgoedinstanties (Erfgoedcel Waasland, Stadsarchief, …) worden betrokken. 

 Brede marketingcampagne ‘Toekomstmuziek’ en event ‘Cava for Casino’. 

 Samenwerking met Voka, Confederatie Bouw, Unizo en Centrummanagement. 

 De uiteindelijke kostprijs van de renovatie bedraagt 3.040.000 euro.  

 De renovatie wordt gefinancierd op basis van een publiek-private samenwerking. 

 De Vlaamse Gemeenschap, het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen en het Stadsbestuur Sint-
Niklaas investeren respectievelijk 812.000 euro (26%), 210.000 euro (7%) en 110.000 euro 
(4%) in het project. De overheden dekken daarmee 37% van de totale renovatiekost.  

 Dit betekent dat 63% in de private sector wordt geworven. Het Casino vzw (eigenaar) is 
daarbij de voornaamste investeerder met 810.000 euro, of 27% van de totale kost. De 
fondsenwervende campagne ‘Breek de Stilte’ en investeringen van leveranciers zijn samen 
goed voor 645.000 euro, ofte 21%. De Spiegel rijdt de begroting dicht met een investering 
van 455.000 euro, ofte 15% van de renovatiekost, deels gebaseerd op twee ‘renteloze’ 
leningen bij het Sint-Niklase stadsbestuur. 

 

PUBLIEKE INVESTERING  1 132 000 37% 

    
Vlaamse Gemeenschap (FoCI) 812 000 26% 

Provinciebestuur Oost-Vlaanderen 210 000 7% 

Stadsbestuur Sint-Niklaas 110 000 4% 

   
 

PRIVATE INVESTERING  1 910 981 63% 

    
Het Casino vzw 

 
810 000 27% 

Breek de Stilte Cash 454 200 15% 

 
Natura 189 499 6% 

De Spiegel Investering 57 282 2% 

 

Renteloze lening (stad) 400 000 13% 

 

 De Spiegel vzw verandert in mei 2011 in De Casino vzw. 

 De Casino opent de deuren in september 2011 met 4 uitverkochte concerten van 
Hooverphonic (Alex Callier is peter van De Casino). 

 De Casino geeft de ruimte op de benedenverdieping en de terraszone in handelshuur (9 jaar) 
aan De Casino bvba (Steve Vonck, Nicolaas Leten en Sofie Leten).   

 
 
De Casino Concertzaal 
 
Mission statement  
 

 Uit de beleidsplannen voor de Vlaamse Gemeenschap: ‘De Casino ambieert een scherp, 
modern en connectief artistiek programma dat de verrassing accommodeert en de 
nieuwsgierigheid bedient. De muziekclub wil via presentatie en ontwikkeling een alternatief 
bieden voor vervlakking, nieuwe artistieke horizonten verkennen en ruimte creëren voor  
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groei en experiment. De Casino wil een professioneel forum bieden aan wie er een positieve 
visie op de samenleving op na houdt, een culturele katalysator zijn en via een netwerk van 
samenwerkingen verbindingen tussen de maatschappelijke geledingen creëren. De Casino 
ziet haar artistieke werking bovendien als een middel tot gemeenschapsvorming en betrekt 
een zo divers mogelijk publiek bij haar project. De muziekclub ageert daarbij als moderne 
culturele onderneming op basis van een strak zakelijk model, een duurzame modus operandi, 
een stabiel bestuur en een relevante balans tussen publieke en private financiering.’ 

 
De artistieke werking 
 

 De Casino wil een kwalitatief, gedifferentieerd en hedendaags programma aanbieden.  

 Jazz, wereldmuziek, roots, rock en avant garde/independent zijn de artistieke kapstokken.  

 75-tal concertmomenten per jaar (indoor). 

 500 concertmomenten (meer dan 800 bands, artiesten en ensembles) sinds opening in 2011.  

 Talrijke kioskconcerten en openluchtfilms in het Casino-park (Parklife van 2013 tot 2016). 

 Jaarlijks festival Culture Move (samenwerking met Cultuurcentrum, Den Azalee, Rode Kruis 
en Groep Intro). 

 Welcome to the Jazzclub, De Casino Intiem, International Hammond Festival, Musica Ficta, 
Great Gigs in the Park, … 

 Diverse concertreeksen Casino Boite (avant-garde, experiment, indie, jong talent, …). 

 De Casino wil een lans wil breken voor minder evidente, ongebonden, dwarse en 
vernieuwende muziek (kwetsbare muziek) en het nastreven van een vitale programmatie die 
het publiek verrast is een axioma.  

 Ook concerten voor een breed publiek zijn belangrijk. Pop- en nostalgische muziek is 
waardevol en heeft een gemeenschapsvormende karakter. Populaire muziek maakt 
bovendien de kwetsbare concerten mogelijk (interne subsidiëring).  

 De gemiddelde voorverkoopprijs voor concerten in De Casino bedraagt in 2017 21 euro 
(kassa), 18 euro (vvk) en 15 euro (trio-reductie).  

 De ondersteuning van muzikanten vormt een belangrijke missie binnen de artistieke werking. 
De muziekclub creëert op velerlei wijzen ruimte voor groei en experiment (residenties, PA-
repetities, support-acts, …). Jong talent krijgt in samenwerking met partners zoals Poppunt 
uiteenlopende podiumkansen. De Casino accommodeert in dit kader ook voortdurend 
externe instanties: Oost!Best!, Imagine, The Belgian Blues Challenge en de toonmomenten 
van de afdeling pop/jazz van de SAMWD. 

 De Casino hecht veel belang aan de driehoeksverhouding artiest/organisator/publiek en 
behartigt haar taak als verbindende factor tussen gever en nemer zo professioneel mogelijk.  

 De concertzaal beschikt over een kwaliteitsvolle technische infrastructuur. 

 De Casino beschouwt elk concertbezoek als een totaalervaring en investeert voortdurend in 
publieksservice en -ergonomie.  

 Betrokkenheid bij stadsfestival Villa Pace tot 2015. 

 Coördinatie Lawijtstrijd tot 2014 (podiumkansen voor 200 bands). 

 De Casino-familie: personeelsploeg (8 voltijdse equivalenten), freelancers (productie, 
technici, …), vrijwilligers, barmedewerkers en bestuur. De Casino werkt ook voortdurend met 
stagiairs, artikel 60-werknemers (OCMW) en werkgestraften. 

 Curator Natacha Pirnay presenteert jaarlijks zes hoogstaande exposities van actuele 
kunstenaars in de passage van De Casino en één zomerexpositie/groepstentoonstelling 
(Every Summer has a Story).  
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Iedereen aan Boord 
 

 De Casino neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid op en realiseert in volle 
samenwerking met de diverse maatschappelijke geledingen verbindingen tussen het 
culturele en sociale leven. De Casino is er sterk van overtuigd dat de diverse segmenten van 
de samenleving nauw met elkaar verbonden zijn en dat de versterking van de ene pijler de 
wortels voor een versterking van de andere pijler in zich draagt. De organisatie maakt 
daarom deel uit van een sector-overschrijdend netwerk van samenwerkingsverbanden.  

 De Casino werkt samen met artistieke en niet-artistieke organisaties: Jazzlab Series, 
Cultuurcentrum Sint-Niklaas, Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans, Fonds voor 
Vrijetijdsparticipatie, Lokerse Feesten, Crammerock, Sjock Festival, Vestrock, Statie West, De 
Roma, Democrazy, Wilde Westen, De Werf, Bodybeats, Krankenhaus, Grasshopper Turnhout, 
Roots & Roses, Duvel Blues vzw, Stekense R&B Club, N9 Eeklo, Scholengemeenschap Sint-
Niklaas, De Kunstvrienden, Harmonie De Toekomst, Casino Brass Ensemble, Den Azalee vzw, 
Odisee Hogeschool, Special Arts vzw, … 

 De Casino beseft ten gronde dat haar concerten een middel tot gemeenschapsvorming zijn 
en betrekt daarom zo veel mogelijk generaties en sociale groepen (arm en rijk, interculturele 
realiteit, …) bij haar project: vrijwilligerswerk, aandacht voor het verenigingsleven, … 

 Het project ‘Iedereen aan Boord’ wordt een jaar voor de opening van De Casino opgestart en 
betreft concrete actie rond de socialisatie en de participatie van mensen in kansarmoede, 
meer bepaald doelgroepgerichte en niet-stigmatiserende correcties (prijzenpolitiek) en 
socialiserende nul-drempels voor mensen in financiële nood, en dit via het middenveld 
(mutualiteiten en VDAB). Doelgroepen: alleenstaande moeders, personeelsleden Den Azalee, 
bewoners Rode Kruis Opvangcentrum, studenten Odisee Hogeschool, leerlingen SAMWD, …  

 De Casino werkt met artikel 60-ers (OCMW), MoClean, stagiairs Syntra en werkgestraften. 
 
Privaat gebruik / Events en stadsdagen 
 

 De Casino voert sinds opening een open gebruiksbeleid: externe organisatoren die de zaal 
gebruiken (huren) worden intensief ondersteund op organisatorisch en promotioneel vlak.   

 Concepten: Dance Classics, Tu Viendras, Goe Feestje, VRB Retrofuif, Krankenhaus, Mamba 
Nights, Pianofest, Let’s Dance, The House of God, Rock Party, Sin City for Life, … 

 Ook tal van bedrijven en particulieren maken gebruik van De Casino (personeelsfeesten, 
colloquia, trouwfeesten, …). 

 De Casino stelt in ruil voor een jaarlijkse stedelijke werkingssubsidie van 25.000 euro) jaarlijks 
dertig ‘stadsdagen’ ter beschikking van het Cultuurcentrum en de Sint-Niklase socio-culturele 
verenigingen. Het betreft het gebruik van de zaal tegen 350 euro. Het gebruik door het 
Cultuurcentrum van onze concertzaal evolueerde gaandeweg naar pure coproducties. Het 
quotum van dertig dagen wordt elk jaar overschreden omdat naast de verenigingen ook het 
stadsbestuur zelf intensief gebruik maakt van De Casino. 

 
Cultureel ondernemen 

  

 De Casino is een financieel gezonde organisatie en opereert op basis van een flexibel 
bedrijfsmodel dat toelaat om alle aspecten van het beheer voortdurend bij te sturen. 
Kostenbeheersing via hermetische monitors staat daarbij centraal. 

 Net zoals de andere muziekclubs in Vlaanderen wordt De Casino voortdurend 
geconfronteerd met bedreigingen. Via een proactief beleid biedt de organisatie het hoofd 
aan diverse uitdagingen zoals hoge infrastructuurkosten, hoge exploitatiekosten in het  
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algemeen, het tijdelijke karakter van structurele overheidsmiddelen, de problematiek van 
het geregulariseerde DAC-statuut (versus anciënniteit), het grote aandeel van 
vrijwilligerswerk in de totale arbeid en de onvoorspelbaarheid van het publiek. De Casino 
Concertzaal is gelukkig een duurzame infrastructuur (lage energiefacturen). 

 De Casino beschouwt subsidies als een hefboom en zoekt voortdurend naar alternatieve 
middelen om de artistieke ambities waar te maken. Het behoort tot de traditie om veel eigen 
middelen (65%) te genereren en op die manier de afhankelijkheid van subsidies te beperken.  

 De structurele subsidies bedragen 250.000 euro (Vlaamse Gemeenschap), 155.000 (DAC) en 
25.000 euro (Stadsbestuur), goed voor respectievelijk 15%, 9% en 1,5% van de inkomsten 
(begroting 2018). 

 
De impact 
 

Relevantie, uniciteit en complementariteit 
 

 De Casino creëert een gedifferentieerd artistiek aanbod: het concertprogramma is 
gevarieerd en een te eng artistiek profiel wordt bewust vermeden. In tegenstelling tot de 
omliggende grotere steden waar meerdere clubs in volle complementariteit de artistieke 
koek verdelen om samen een totaalaanbod te creëren, biedt De Casino in haar regio op 
zichzelf een veelheid aan genres aan. De Casino vervult tussen Antwerpen, Gent en Brussel 
met andere woorden de artistieke presentatiefunctie die in die grote steden door 
verscheidene organisaties samen wordt opgenomen (bijvoorbeeld Vooruit, Handelsbeurs, 
Bijloke en Democrazy in Gent).   

 Toch streeft De Casino binnen haar primaire regio naar artistieke complementariteit met 
andere spelers: historische synergie met het Cultuurcentrum Sint-Niklaas (podiumkunsten) 
en complementariteit met Muziekclub ’t Ey (folk en etnische muziek).  

 De Casino vult een regionaal concertvacuüm op, dat de voorbije decennia niet was ingevuld 
omdat de regio niet over een concertzaal met een staande capaciteit van 600 
concertbezoekers beschikte.  

 Terwijl De Casino zich aanvankelijk op het Waasland en de aanpalende regio’s Denderstreek 
(Oost-Vlaanderen), Klein Brabant (Antwerpen) en Zeeuws-Vlaanderen (Nederland) richtte, 
verankert die zich momenteel met internationale concerten en specifieke projecten in het 
nationale concertlandschap. 

 De Casino maakt deel uit van het Clubcircuit (overlegplatform met onder meer Trix 
Antwerpen, Depot Leuven, Democrazy Gent, Wilde Westen Kortrijk, N9 Eeklo, VK 
Molenbeek, Cactus Brugge, De Zwerver Leffinge, Nosta Opwijk, Muziekodroom Hasselt). 

 
Het publiek / Groei en spreiding 
 

 Tijdens de eerste zes werkjaren genereren de concerten in de concertzaal -op basis van het 
artistieke programma, een nationale marketingaanpak en het niet te onderschatten voordeel 
van de geografische ligging in Vlaanderen- een significante publieksgroei: van gemiddeld 
13.790 concertbezoekers in de periode 2012-2016 naar 20.931 concertbezoekers in 2017. 
Deze cijfers omvatten alleen de bezoekers van de eigen concerten indoor (dus zonder de 
concerten op andere locaties, de kioskconcerten in de zomer, festivals, concerten 
georganiseerd door derden en de vele externe fuiven).  

 Naast het eigen concertprogramma vinden in De Casino jaarlijks een veertigtal culturele 
events met open deuren (concerten en fuiven door externe actoren) en een veertigtal 
private events met gesloten deuren plaats. Het is moeilijk om de publieksaantallen van alle 
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private events in kaart te brengen (niet alle events hanteren het ticketsysteem van De 
Casino). De publieksaanvoer tijdens deze events kan in 2017 op 14.500 geraamd worden.  

 Samengevat: alle activiteiten met open deuren die in 2017 in de concertzaal plaatsvinden 
(eigen concerten en externe events met open deuren) creëren een publiek van 35.000 tot 
36.000 bezoekers (exclusief bezoekers private events in de zaal, bezoekers voor 
kioskconcerten en reguliere klanten van De Casino Café). Parklife lokte gemiddeld 5.000 tot 
7.500 bezoekers per jaar. Ramingen m.b.t. het aantal bezoekers van De Casino Café bestaan 
niet (handelshuur). 

 De gemiddelde zaalbezetting in 2017 bedraagt 339 tickethouders en 35 gasten, zijnde 374 
concertbezoekers per productie (zonder rekening te houden met het staande of zittende 
karakter van de producties, op basis van een respectievelijke capaciteit van 650 en 300). 17 
van de 56 concerten verkopen uit (600 tickets). 
 

 De publieksspreiding in 2017: 
 

 32%  Sint-Niklaas zonder deelgemeenten (postcode 9100)  

 30% Waasland-zonder Sint-Niklaas (postcodes 9111 tot 9190, 9220 en 9250) 

 38%  België en 2,5% buitenland 
 

Dit betekent dat 62% van de bezoekers uit het Waasland en 38% van de bezoekers van 
buiten het Waasland komt. Anders gesteld: 68% van de bezoekers woont niet in Sint-Niklaas. 
Deze analyse staaft het bovenlokale elan van De Casino. 

 
De publieksspreiding in het verleden en het heden: 

 

 Sint-Niklaas     van 40% (2012-2016) naar 32% (2017) 

 Waasland (zonder Sint-Niklaas)  van 35% (2012-2016) naar 30% (2017) 

 Elders     van 25% (2012-2016) naar 38% (2017) 
 

Deze analyse duidt een publieksmatig olievlekscenario, zijnde een duidelijke evolutie van een 
initieel lokale en regionale uitstraling (Waasland) voor de globale programmatie naar een 
bovenregionale en niet zelden nationale uitstraling.  

 
Thuis in de Stad / De effecten op de stedelijke dynamiek 

 

 De inspanningen van De Casino in het kader van het renovatieproject De Casino worden in 
2012 genomineerd voor de Thuis in de Stad-prijs van de Vlaamse Gemeenschap. De 
Antwerpse Badboot wint de prijs, maar de Gemeenschap lauwert de effecten van het project 
op het stedelijke weefsel en de vernieuwde stedelijke dynamiek die door het project wordt 
gecreëerd: 

 

 Cultureel effect / De renovatie van De Casino en de exploitatie van de nieuwe 
concertzaal betekenen een culturele meerwaarde voor de stad Sint-Niklaas en de 
omliggende regio en dit via een kwantitatieve en een kwalitatieve verruiming van het 
concertaanbod, alsook een schaalvergroting van dat aanbod. De renovatie geeft 
culturele impulsen binnen het stedelijke en regionale bedrijfsleven, maar ook het Sint-
Niklase kernwinkelgebied. Ten slotte creëert De Casino tal van nieuwe cultuur-
promotende samenwerkingsverbanden en een intensifiëring van bestaande culturele 
samenwerkingen. 
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 Gemeenschapsvormend effect / De Casino is een huis van intragenerationele en 
intergenerationele gemeenschapsvorming, een bakermat voor bilaterale en 
multilaterale samenwerkingsverbanden tussen instanties uit de maatschappelijke 
geledingen, een brug tussen buurten, een extra heem voor het lokale en regionale 
verenigingsleven en een algemene ontmoetingsplaats voor individuen en groepen, een 
plaats van sociale inclusie en een servicepoint voor de moderne, interculturele 
samenleving. 
 

 Economisch effect / De renovatie van De Casino draagt tevens enkele economische 
effecten in zich. Als trekpleister zorgt de concertzaal voor een extra instroom van 
mensen in de Stationsstraat, creëert ze extra inkomsten voor de omliggende handelaars 
en horecazaken. Het  gebouw oefent ook een aantrekkingskracht uit op potentiële 
investeerders (handelaars en horeca, red.) en creëert mee de heropleving in de 
Stationsbuurt. 

 

 

 Patrimoniaal effect / Het renovatieproject De Casino houdt in dat een historisch pand 
van de sloop gevrijwaard bleef, waardevol stedelijk erfgoed nieuw leven wordt 
ingeblazen, een architecturaal hoogstandje in de stad bewaard blijft en een klassiek 
gebouw met een rijke geschiedenis opnieuw wordt ontsloten voor het publiek. 
 

 Recreatief effect / De Casino heeft een positieve invloed op de recreatieve beleving van 
mensen uit de Stationsbuurt en alle mensen die de buurt bezoeken, want het 
aanpalende Casino-park wordt door de werking in De Casino (maar ook door de 
renovatie van de kiosk door partner Het Casino) opgewaardeerd. 
 

 Infrastructureel effect / De opening van concertzaal De Casino betekent niet in het minst 
een infrastructurele meerwaarde voor het culturele, sociale en economische leven in 
Sint-Niklaas: cultuurorganisaties, maar ook bedrijven, sociale organisaties en socio-
culturele verenigingen beschikken over een historische zaal met een staande en zittende 
capaciteit van respectievelijk 600 en 300 mensen. 
 

 Educatief effect / Terwijl bij de renovatie al scholen betrokken werden, doen ook na 
opening van De Casino heel wat jonge mensen praktijkervaring op. Het betreft 
studenten (stagiairs) communicatie, socio-cultureel werk, onthaal en administratie, 
event-management en licht- en geluidstechniek. 
 

 Promotioneel effect (city marketing) / De Casino plaatst het merk Sint-Niklaas via haar 
nationale concertpromotie voortdurend in de kijker, en dit op lokaal, regionaal en 
nationaal niveau. Mensen uit heel Vlaanderen maken via hun bezoek aan De Casino 
kennis met Sint-Niklaas. 
 

 Psychologisch effect / De Casino is voor jong en oud uit Sint-Niklaas een plaats waarmee 
hij/zij zichzelf kan identificeren en waarmee hij/zij zijn stedelijke identiteit kan 
versterken, alsook een huis waarop hij/zij fier is en een inhoudelijke vuurtoren in een 
verregaand gecommercialiseerd cultuurlandschap.  
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Cultureel Ambassadeur 
  

 De Casino wordt in januari 2017 verkozen tot Cultureel Ambassadeur van de stad Sint-Niklaas 
en treedt daarmee in de voetsporen van haar eigen peter Alex Callier en tekenaar Karl 
Meersman. Volgens juryvoorzitter, journalist en Sint-Niklazenaar Tim Pauwels zijn er twee 
redenen die de keuze voor De Casino motiveren. ‘Het leek ons logisch om te kiezen voor een 
plaats die mensen uit hun tent lokt en waar ook mensen van buiten de stad naartoe komen’, 
zegt hij op 8 januari in Het Nieuwsblad. ‘Bovendien heeft De Casino een uitgesproken 
eigenzinnig karakter. Dat eigenzinnige zien we terug in de mensen die er werken en de sfeer 
die er hangt.’ 
 

 

 


