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 e  info@firmavandrie.nl 
 i  www.firmavandrie.nl 
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Bestuur: Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste 4 leden. 
 Op het moment van publicatie bestaat het bestuur uit de volgende mensen: 

• Wijnand Scholtens – voorzitter 
• Anneke Koenis – secretaris 
• Frits Gardenbroek – penningmeester 
• André Groeneveld - bestuurslid 

 
Beleidsplan: De stichting heeft een beleidsplan voor de periode 2017 – 2021 (zie bijlage). 
 
Doelstelling: De stichting heeft ten doel: het bevorderen van kunst en cultuur in Gouda en 

omgeving en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings 
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des 
woords. 
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door (kunstenaars 
de gelegenheid te bieden tot) het organiseren van tentoonstellingen, 
podiumoptredens, kunstprojecten en andere manieren om publiek in 
aanraking te brengen met kunst, waarvoor het, indien mogelijk, een eigen 
lokatie realiseert. De stichting fungeert daarbij als ontmoetingsplaats voor 
kunstenaars en publiek, vervult een functie als “broedplaats” voor kunstzinnig 
talent en bevordert de economische zelfstandigheid van kunstenaars. 
De stichting beoogd het dienen van het algemeen belang en beoogd niet het 
maken van winst. 
 

Beloningsbeleid 
De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht 
op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. 
 
 



Activiteitenverslag 2015 
Het Jaarverslag 2015 is te vinden op de website en geldt als bijlage bij dit document.  
 
Financiële Verantwoording 2015 
De Financiële Verantwoording 2015 is te vinden op de website en geldt als bijlage bij dit 
document. 
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CONCEPT	  Beleidsplan	  2017	  –	  2021	  Firma	  Van	  Drie	  
	  
Inleiding	  
De	  stichting	  Firma	  Van	  Drie	  is	  hèt	  podium	  voor	  professionele	  kunstenaars	  in	  Gouda	  en	  
omgeving.	  De	  stichting,	  hier	  afgekort	  als	  De	  Firma,	  is	  opgericht	  op	  16	  mei	  2007.	  
	  
Visie	  en	  missie	  
De	  Firma	  Van	  Drie	  wil	  een	  podium	  bieden	  voor	  professionele	  kunst	  uit	  Gouda	  en	  omgeving,	  een	  
broedplaats	  zijn	  voor	  talent	  en	  een	  ontmoetingsplek	  creëren	  voor	  kunstenaars	  en	  publiek.	  De	  
Firma	  Van	  Drie	  heeft	  als	  doel	  alle	  vormen	  van	  hedendaagse	  kunst	  bij	  een	  zo’n	  groot	  mogelijk	  
publiek	  onder	  de	  aandacht	  te	  brengen	  door	  onder	  andere	  het	  kunstklimaat	  in	  Gouda	  te	  
verbeteren	  en	  de	  economische	  zelfstandigheid	  van	  kunstenaars	  te	  stimuleren.	  Vanuit	  deze	  visie	  
komt	  de	  missie	  om	  hèt	  podium	  voor	  kunst	  in	  Gouda	  en	  omstreken	  te	  zijn	  voort.	  
Een	  professionele	  kunstenaar	  is	  iemand	  die	  vanuit	  innerlijke	  noodzaak,	  passie	  en	  intentie,	  met	  
behulp	  van	  (soms	  ambachtelijke)	  vaardigheden	  en	  competenties	  in	  staat	  is	  om	  kunst	  te	  maken	  
die	  in	  haar	  aard	  een	  reflectie	  is	  van	  zijn	  innerlijke	  drijfveer.	  De	  aldus	  ontstane	  kunst	  prikkelt	  en	  
voegt	  iets	  toe	  aan	  de	  (kunst)wereld.	  
Kunstenaars	  uit	  Gouda	  en	  omstreken,	  die	  zich	  betrokken	  voelen	  bij	  de	  Firma	  kunnen,	  na	  
ballotage,	  als	  aangesloten	  Firmant	  worden	  erkend.	  
	  
Organisatie	  en	  bestuur	  
De	  Firma	  heeft	  een	  actieve	  tentoonstellingscommissie,	  die	  zorg	  draagt	  voor	  de	  programmering	  
en	  organisatie	  van	  exposities.	  Daarnaast	  zijn	  er	  zo	  nodig	  specifieke	  commissies	  voor	  specifieke	  
activiteiten,	  zoals	  onder	  andere	  het	  jaarlijks	  Lichtkunst	  evenement,	  modeltekenen,	  het	  tweede	  
lustrum	  in	  2017	  en	  de	  organisatie	  van	  sociëteitsavonden.	  Er	  zijn	  rond	  50	  vrijwilligers	  die	  zich	  
inzetten	  als	  gastheer	  en	  gastvrouw	  bij	  exposities,	  voor	  het	  onderhoud	  en	  beheer	  van	  het	  pand	  
Roodbol,	  voor	  bardiensten,	  de	  organisatie	  van	  reizen	  en	  die	  koken.	  	  
De	  Firma	  Van	  Drie	  heeft	  een	  bestuur	  dat	  niet	  alleen	  eindverantwoordelijk	  is	  voor	  het	  beleid,	  
maar	  daar	  voor	  ook	  zelf	  mee	  uitvoering	  aan	  geeft.	  De	  bestuursleden	  en	  andere	  vrijwilligers	  
ontvangen	  geen	  beloning	  voor	  hun	  werkzaamheden	  en	  ook	  geen	  vacatiegeld.	  Gemaakte	  
onkosten	  worden	  vergoed.	  
Er	  zijn	  op	  het	  moment	  van	  schrijven	  125	  firmanten	  aangesloten	  bij	  de	  Firma	  Van	  Drie.	  	  
	  
Pand	  Roodbol	  
Alle	  activiteiten	  van	  de	  Firma	  Van	  Drie	  worden	  georganiseerd	  vanuit	  of	  in	  pand	  Roodbol,	  een	  
historisch	  pand	  in	  de	  binnenstad	  van	  Gouda,	  dat	  wordt	  gehuurd	  van	  de	  gemeente	  Gouda.	  Het	  
hebben	  van	  een	  eigen	  (tentoonstellings)ruimte,	  is	  een	  absolute	  vereiste	  voor	  het	  realiseren	  van	  
de	  doelstelling.	  
	  
Beleid	  
Het	  beleid	  van	  de	  Firma	  Van	  Drie	  is	  gericht	  op	  het	  faciliteren	  van	  kunstenaars	  uit	  Gouda	  en	  
omstreken.	  Door	  het	  mogelijk	  te	  maken	  voor	  kunstenaars	  om	  te	  exposeren,	  optredens	  te	  
verzorgen	  en	  deel	  te	  nemen	  aan	  activiteiten	  en	  projecten	  wordt	  tegelijkertijd	  gerealiseerd	  dat	  
het	  Goudse	  publiek	  hier	  kennis	  van	  kan	  nemen.	  De	  Firma	  Van	  Drie	  vindt	  het	  belangrijk	  dat	  
kunstenaars	  onderling	  met	  elkaar	  in	  contact	  komen	  om	  kennis	  en	  ervaringen	  uit	  te	  wisselen	  en	  
eventueel	  tot	  samenwerking	  komen.	  Ook	  het	  contact	  tussen	  kunstenaars	  en	  inwoners	  van	  Gouda	  
wordt	  door	  de	  Firma	  gestimuleerd.	  De	  Firma	  Van	  Drie	  steekt	  veel	  tijd	  in	  het	  aangaan	  en	  
onderhouden	  van	  contacten	  met	  andere	  (Goudse)	  organisaties	  op	  het	  gebied	  van	  kunst	  en	  
cultuur	  en	  gaat	  daar	  waar	  mogelijk	  samenwerking	  met	  deze	  organisaties	  aan.	  
	  
De	  afgelopen	  jaren	  is	  er	  hard	  gewerkt	  aan	  het	  professionaliseren	  van	  de	  organisatie.	  Zo	  is	  er	  een	  
goed	  werkend	  ballotage	  systeem	  opgezet,	  om	  de	  kwaliteit	  van	  de	  aangesloten	  Firmanten	  te	  
borgen.	  Dit	  systeem	  is	  actief	  sinds	  2012	  en	  wordt	  nog	  steeds	  verbeterd.	  De	  huidige	  firmanten	  
spelen	  een	  grote	  rol	  bij	  deze	  ballotage,	  passend	  bij	  de	  te	  balloterende	  discipline.	  Ook	  het	  



vrijwilligersbeleid	  en	  de	  aansturing	  zijn	  geprofessionaliseerd:	  de	  taken	  zijn	  verdeeld	  over	  
meerdere	  (groepen	  van)	  vrijwilligers	  zodat	  de	  continuïteit	  steeds	  beter	  gewaarborgd	  is.	  	  
	  
De	  komende	  jaren	  gaat	  De	  Firma	  zich	  richten	  op	  het	  aantrekken	  van	  nieuwe	  doelgroepen,	  met	  
name	  nieuwe	  firmanten	  en	  bezoekers	  tussen	  de	  20	  en	  40	  jaar.	  Ook	  willen	  we	  nog	  meer	  actief	  de	  
lokale	  samenwerking	  opzoeken	  en	  de	  samenwerking	  met	  Museum	  Gouda	  intensiveren.	  In	  de	  
volgende	  paragraaf	  zetten	  wij	  ons	  beleid	  neer	  voor	  de	  aankomende	  jaren.	  	  
	  
Beleid	  2017	  –	  2021	  

• Nieuwe	  doelgroepen:	  het	  werven	  van	  nieuwe	  doelgroepen	  een	  belangrijk	  speerpunt.	  
Niet	  alleen	  jongere	  vrijwilligers,	  maar	  ook	  firmanten	  en	  bezoekers.	  Bijvoorbeeld	  door	  
meer	  samenwerking	  te	  zoeken	  met	  de	  middelbare	  scholen,	  omringende	  kunstacademies	  
en	  community	  art	  bij	  bijvoorbeeld	  GoudAsfalt.	  	  

• Het	  vergroten	  van	  de	  betrokkenheid	  van	  de	  Firmanten	  en	  Vrienden	  bij	  het	  wel	  en	  wee	  
van	  de	  Firma	  Van	  Drie.	  

• Het	  blijven	  organiseren	  van	  spraakmakende	  activiteiten	  waardoor	  men	  zich	  eenmalig	  
kan	  verbinden	  aan	  De	  Firma.	  De	  afgelopen	  jaren	  blijkt	  Lichtkunst	  Gouda	  een	  goede	  
publiekstrekker.	  Maar	  ook	  het	  project	  ArtGouda	  trok	  in	  2015	  3500	  bezoekers.	  De	  Firma	  
heeft	  als	  voornemen	  om	  vaker	  samen	  met	  anderen	  (kunst)projecten	  te	  organiseren.	  Ook	  
cross-‐overs	  met	  andere	  instellingen	  die	  niet	  primair	  op	  kunst	  zijn	  gericht,	  hebben	  onze	  
warme	  belangstelling.	  

• Meer	  kansen	  creëren	  voor	  Firmanten	  door	  het	  organiseren	  van	  (spraakmakende)	  
activiteiten	  en	  het	  zoeken	  van	  samenwerking	  met	  andere	  Goudse	  organisaties.	  	  

• De	  Firma	  gaat	  ook	  actief	  de	  aandacht	  vestigen	  op	  wat	  zij	  nog	  meer	  voor	  de	  stad	  Gouda	  
kan	  betekenen	  op	  het	  gebied	  van	  kunst	  (educatie).	  Op	  dit	  moment	  biedt	  de	  locatie	  van	  de	  
Firma	  (Roodbol)	  al	  plek	  voor	  ontmoeting	  en	  verschillende	  workshops/lezingen	  in	  het	  
kader	  van	  kunst.	  Deze	  ontmoetingsfunctie	  willen	  wij	  uitbreiden,	  bij	  voorkeur	  door	  
samen	  te	  werken	  met	  organisaties	  in	  Gouda.	  

• Kunst	  in	  de	  openbare	  ruimte.	  De	  Firma	  zet	  zich	  niet	  alleen	  in	  voor	  meer	  kunst	  in	  de	  
openbare	  ruimte	  (bijvoorbeeld	  Edwin	  Vreeke	  aan	  de	  muur	  van	  de	  
Schoolmeesterswoning)	  om	  aangesloten	  kunstenaars	  te	  ondersteunen	  bij	  de	  realisatie	  
daar	  van,	  maar	  ook	  voor	  het	  behoud	  en	  onderhoud	  van	  kunst	  in	  de	  openbare	  ruimte.	  Een	  
voorbeeld	  van	  dat	  laatste	  is	  de	  schoonmaakactie	  samen	  met	  de	  gemeente	  van	  de	  twee	  
cirkels	  van	  Ad	  Dekkers	  langs	  de	  A12	  en	  onze	  inzet	  om	  zijn	  tegel	  reliëf	  bij	  het	  ID	  College	  
voor	  de	  toekomst	  te	  behouden.	  	  	  

• De	  Firma	  gaat	  in	  2017	  experimenteren	  met	  een	  extra	  PR	  budget	  om	  voor	  	  twee	  ‘top’	  
exposities	  per	  jaar	  ook	  landelijk	  meer	  aandacht	  te	  genereren.	  	  

• In	  2017	  bestaat	  De	  Firma	  10	  jaar.	  In	  dit	  jaar	  zullen	  er	  specifieke	  activiteiten	  plaatsvinden	  
in	  het	  kader	  van	  dit	  jubileum,	  evenals	  een	  speciale	  expositie.	  

• De	  Firma	  beschikt	  over	  een	  eigen	  expositie	  ruimte	  in	  Roodbol	  en	  over	  diverse	  praktische	  
faciliteiten.	  De	  Firma	  wil	  deze	  accommodatie	  meer	  inzetten	  ter	  versterking	  van	  de	  
doelstelling,	  bijvoorbeeld	  door	  het	  bieden	  van	  onderdak	  aan	  andere	  organisaties,	  zoals	  
wij	  nu	  al	  doen	  samen	  met	  de	  Vrije	  Academie,	  die	  hier	  cursussen	  kunstgeschiedenis	  
aanbiedt.	  

• Samenwerking	  met	  museum	  Gouda	  intensiveren	  door	  gezamenlijk	  activiteiten	  te	  
ontwikkelen.	  De	  vrije	  toegang	  voor	  Firmanten	  van	  de	  Firma	  Van	  Drie	  blijft	  daar	  een	  
onderdeel	  van.	  	  

• Interne	  organisatie:	  wij	  blijven	  ons	  richten	  op	  versterking	  van	  de	  interne	  organisatie,	  
vooral	  het	  werven	  en	  behouden	  van	  vrijwilligers.	  Wij	  hebben	  de	  afgelopen	  jaren	  hierin	  
flink	  geïnvesteerd	  en	  wij	  willen	  deze	  lijn	  vasthouden.	  Dit	  betekent	  dat	  we	  blijven	  kijken	  
naar	  de	  taken	  en	  werkzaamheden	  van	  de	  vrijwilligers.	  Maar	  ook	  naar	  de	  diversiteit	  aan	  
vrijwilligers:	  jonge	  vrijwilligers	  zijn	  met	  name	  van	  harte	  welkom.	  	  



• PR	  en	  communicatie	  blijft	  een	  aandachtspunt	  voor	  de	  aankomende	  jaren	  om	  bezoekers	  
te	  trekken	  naar	  de	  exposities.	  	  

	  
Activiteiten	  
Hieronder	  volgt	  de	  invulling	  van	  de	  bovenstaande	  beleidsdoelen	  in	  de	  vorm	  van	  activiteiten.	  
Verschillende	  activiteiten	  lopen	  al	  enkele	  jaren	  naar	  wens	  en	  nemen	  wij	  dan	  ook	  mee	  naar	  de	  
aankomende	  jaren.	  Ook	  komen	  er	  nieuwe	  activiteiten,	  indien	  bekend	  worden	  deze	  hieronder	  
vermeld.	  	  
	  
Aantrekken	  van	  nieuwe	  doelgroepen	  
Dit	  beleidspunt	  is	  vervlochten	  in	  alle	  activiteiten	  die	  de	  Firma	  onderneemt.	  Bij	  iedere	  activiteit	  
moet	  er	  specifiek	  gekeken	  worden	  hoe	  we	  ook	  nieuwe	  doelgroepen	  kunnen	  werven.	  Een	  nieuw	  
bestuurslid	  ‘communicatie’	  moet	  deze	  werving	  in	  goede	  banen	  leiden.	  
Er	  is	  een	  initiatief	  van	  jonge	  Firmanten	  	  om	  in	  2017	  een	  activiteit	  te	  organiseren	  speciaal	  gericht	  
op	  een	  jongere	  doelgroep.	  De	  ervaringen	  uit	  deze	  activiteit	  kunnen	  we	  gebruiken	  voor	  het	  
verder	  vormgeven	  van	  dit	  beleidspunt.	  	  
	  
Exposities	  en	  evenementen	  
Het	  hele	  jaar	  door	  organiseert	  de	  Firma	  Van	  Drie	  exposities	  in	  pand	  Roodbol.	  Exposities	  duren,	  
in	  de	  regel,	  ongeveer	  3	  weken.	  De	  organisatie	  hiervan	  ligt	  in	  handen	  van	  de	  
tentoonstellingscommissie.	  Leden	  van	  deze	  TTC	  functioneren	  bij	  toerbeurt	  als	  projectleider	  van	  
de	  diverse	  exposities..	  
De	  ambitie	  is	  om	  te	  komen	  tot	  meer	  spraakmakende	  tentoonstellingen	  	  
	  
Nieuwsbrief	  Firma	  Van	  Drie	  
Iedere	  veertien	  dagen	  verschijnt	  op	  woensdag	  een	  digitale	  nieuwsbrief	  met	  daarin	  informatie	  
over	  de	  huidige	  expositie,	  de	  komende	  activiteiten,	  Firmanten	  in	  het	  Nieuws	  en	  actualiteiten	  uit	  
het	  bestuur,	  de	  gemeente	  of	  de	  regio.	  Behalve	  via	  deze	  nieuwsbrief	  worden	  de	  exposities	  en	  
activiteiten	  ook	  onder	  de	  aandacht	  gebracht	  van	  de	  lokale	  en	  regionale	  (huis-‐aan-‐huis)	  bladen.	  
	  
Website	  www.firmavandrie.nl	  
De	  Firma	  Van	  Drie	  heeft	  een	  website	  met	  onder	  andere	  pagina’s	  waarop	  alle	  aangesloten	  
Firmanten	  zich	  zelf	  en	  hun	  werk	  kunnen	  presenteren.	  Ook	  evenementen	  als	  Lichtkunst,	  en	  de	  
diverse	  reizen	  die	  de	  firma	  organiseert,	  zijn	  op	  de	  website	  terug	  te	  vinden,	  vaak	  met	  een	  eigen	  
(tijdelijke)	  pagina.	  	  
	  
Vrijdagavondactiviteiten	  
Elke	  vrijdagavond	  vinden	  activiteiten	  plaats	  in	  pand	  Roodbol.	  Doel	  is	  Firmanten,	  Vrienden	  en	  
belangstellenden	  in	  contact	  te	  brengen	  met	  de	  expositie	  en	  met	  elkaar.	  Het	  kan	  gaan	  om	  
openingen,	  lezingen,	  optredens,	  films,	  enzovoort.	  Over	  het	  algemeen	  staan	  deze	  in	  het	  teken	  van	  
de	  lopende	  expositie	  en	  worden	  ze	  georganiseerd	  in	  samenwerking	  met	  de	  op	  dat	  moment	  
exposerende	  kunstenaar.	  We	  gaan	  onderzoeken	  in	  hoeverre	  het	  mogelijk	  is	  om	  deze	  
‘vrijdagavonden’	  te	  intensiveren	  door	  samen	  te	  werken	  met	  organisaties	  uit	  de	  regio	  Gouda.	  	  
	  
Bijeenkomsten	  en	  excursies	  
De	  Firma	  Van	  Drie	  organiseert	  deelname	  aan	  bijeenkomsten	  en	  gezamenlijke	  uitstapjes	  naar	  
kunstevenementen	  in	  Nederland	  en	  soms	  ook	  daarbuiten.	  Voorbeelden	  hiervan	  zijn	  reizen	  naar	  
Watou	  Kunst	  en	  Poëzie	  festival,	  Biënnale	  van	  Venetië	  en	  Documenta	  Kassel	  etc.	  Doel	  hiervan	  is	  
om	  Firmanten	  en	  Vrienden	  met	  elkaar	  de	  gelegenheid	  te	  bieden	  kennis	  te	  nemen	  van	  mooie	  
exposities	  van	  hedendaagse	  kunst.	  
	  
Om	  de	  inwoners	  van	  Gouda	  nog	  meer	  te	  betrekken	  bij	  (hedendaagse)	  Kunst	  (educatie)	  gaan	  we	  
de	  aankomende	  periode	  kijken	  of	  we	  kleine	  workshops	  /	  evenementen	  kunnen	  houden.	  



Bijvoorbeeld	  door	  een	  spreker	  uit	  te	  nodigen	  over	  een	  specifieke	  moderne	  kunstenaar	  of	  een	  
workshop	  ‘hoe	  overleef	  ik	  een	  veiling’.	  	  
	  
Financiën	  
	  
Inkomsten	  
De	  inkomsten	  van	  de	  Firma	  zijn	  afkomstig	  uit	  firmantenbijdrage	  vrienden	  bijdragen,	  provisie	  op	  
verkoop	  tijdens	  expositie	  enz	  enz.	  
De	  Firma	  zoekt	  naar	  meer	  mogelijkheden	  om	  uit	  activiteiten	  inkomsten	  te	  verwerven	  ter	  
dekking	  van	  de	  algemene	  kosten	  en	  voor	  de	  uitvoering	  van	  kunstprojecten.	  Denk	  daarbij	  aan	  de	  
kunstreizen,	  verhuur	  van	  Roodbol	  aan	  de	  vrije	  academie.	  
	  
Uitgaven	  
Alle	  middelen	  worden	  direct	  of	  indirect	  besteed	  in	  relatie	  tot	  (de	  organisatie	  van)	  de	  activiteiten.	  
De	  grootste	  uitgavenpost	  betreft	  het	  in	  stand	  houden	  van	  de	  tentoonstellingsruimte	  pand	  
Roodbol.	  Verder	  worden	  kosten	  gemaakt	  met	  het	  oog	  op	  het	  kunnen	  realiseren	  van	  exposities	  en	  
andere	  activiteiten.	  
	  
Vermogen	  
De	  Firma	  Van	  Drie	  heeft	  een	  beperkt	  eigen	  vermogen	  in	  de	  vorm	  van	  een	  algemene	  reserve.	  
Eigen	  vermogen	  is	  voor	  de	  Firma	  Van	  Drie	  noodzakelijk	  met	  het	  oog	  op	  mogelijke	  tegenvallers	  
met	  betrekking	  tot	  de	  exploitatie	  van	  pand	  Roodbol	  en	  om	  in	  te	  kunnen	  spelen	  op	  de	  actualiteit	  
door	  flexibel	  invulling	  te	  kunnen	  blijven	  geven	  aan	  nieuwe	  activiteiten.	  De	  stichting	  houdt	  niet	  
meer	  vermogen	  aan	  dan	  redelijkerwijs	  nodig	  is	  voor	  de	  continuïteit	  van	  de	  voorziene	  
werkzaamheden	  ten	  behoeve	  van	  de	  doelstelling.	  	  
	  
Het	  beheer	  van	  het	  vermogen	  
Het	  uitgangspunt	  is	  dat	  het	  vermogen	  wordt	  besteed	  aan	  de	  doelstellingen	  van	  de	  Firma	  Van	  
Drie.	  Beschikbare	  middelen	  die	  nog	  niet	  zijn	  besteed	  aan	  activiteiten	  zullen	  risicomijdend	  
worden	  beheerd.	  Als	  er	  een	  situatie	  ontstaat	  dat	  gelden	  voor	  langere	  tijd	  beschikbaar	  blijven,	  
dan	  wordt	  gestreefd	  naar	  een	  zo	  hoog	  mogelijk	  rendement.	  Omdat	  de	  Firma	  Van	  Drie	  geen	  risico	  
wil	  nemen	  zal	  dit	  beperkt	  blijven	  tot	  spaarrekeningen	  en	  eventueel	  deposito’s.



	  
 
 
 
 


