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Ontstaan van BolderPoP:
BolderPoP is in 2005 opgericht door de recreatieafdeling van zorginstelling Waalborg te
Druten ( thans 3 Heerenloo Boldershof) als festival voor mensen met een verstandelijke
beperking.
Vanaf 2Ol4 werd BolderPoP niet meer ondersteund door 's Heeren Loo Boldershof waar-
door BolderPop ter ziele zou gaan. Dit zou een grote teleurstelling zijn voor heel veel
gasten die niet in staat zijn om naar reguliere festivals te gaan en jaarlijks enorm genie-
ten van BolderPoP. Het dagelijks bestuur heeft toen het heft in eigen hand genomen en is
op vrijwillige basis verdergegaan onder de naam "Stichting BolderPoP".
Stichting BolderPoP:
Stichting BolderPoP is opgericht in 20L4 en organiseert voor alle mensen met een beper-
king een muziekfestival met de mogelijkheid om eens echt een dagje uit te zijn, genie-
tend van de muziek en ontmoetingen van de bekende artiesten.
Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter:
Vice voorzitter:
Penningmeester:
Secreta ris:
Voorzitter sponsorcom m issie :

Algemeen lid:
Algemeen lid:
Algemeen lid:

ludith de Groot
Willy Gommers

Jan van Heumen
Ans Paters
Frank den Biesen
Margo Lamers
Ellie de Haan
Hanny Schoenmakers

Evert Scheffer is per 20juli gestopt als bestuurslid., wij danken Evert voor zijn inzet en
wensen dat er nog veel moois op zijn pad komt.

Jaarverslag 2O18:
BolderPoP heeft plaatsgevonden op zondag 14 oktober van 12.00 tot 17.00 uur in Active
Partyworld te Druten.
Als bestuur zijn wij in 2018 6 keer bij elkaar geweest ter voorbereiding van het festival.
We hebben gesproken over welke artiesten we uit willen nodigen, de indeling van de zaal
( dit vooral in verband met rolstoelen en minder mobiele gasten), de prijs van de kaart-
jes, zoeken van sponsoren en/of hoe we meer geld kunnen genereren om zo de kwaliteit
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