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Inleiding 
 

De stichting Firma van Drie is hèt podium voor kunstenaars in Gouda en 

omgeving. De stichting, afgekort De Firma, is opgericht op 16 mei 2007. 

 

Statuten en ANBI 

Op 27 mei 2011 zijn de statuten gewijzigd. Het bestuur van de Firma Van Drie 

heeft besloten tot deze wijziging om te kunnen worden aangemerkt als Algemeen 

Nut Beogende Instelling (ANBI). Met het oog op de (landelijke en gemeentelijke) 

bezuinigingen die zijn aangekondigd voor de kunst- en cultuursector, ziet het 

bestuur meer mogelijkheden om, na toekenning van de aanwijzing als ANBI, 

(financiële) middelen te verwerven om de doelstelling van de stichting ook voor 

de langere termijn te waarborgen.  

 

In artikel 2 van de statuten is ten aanzien van het doel van de stichting het 

volgende opgenomen. 

 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 beoogt het dienen van het algemeen belang en beoogt niet het 

maken van winst. 

 

Om aan deze statutaire uitgangspunten meer invulling te geven richt de Firma 

Van Drie zich de komende jaren op de onderstaande doelstellingen, die verder 

zijn uitgewerkt in het strategisch plan 2011 - 2013:  

 het actiever betrekken van de Firmanten bij de activiteiten van de De Firma.  

 het stimuleren van kunstenaarsinitiatieven. 

 het bevorderen van alle kunstdisciplines in Gouda en omgeving. 

 het samenwerken met andere kunstinstellingen en/of culturele instanties, 

teneinde meerdere podia binnen Gouda en omgeving te creëren om de kunst 

bij een groot publiek onder de aandacht te brengen. 

 het streven naar een derde geldstroom, naast de subsidie van de gemeente 

Gouda en de bijdragen van de Firmanten.  

 

In artikel 13 is opgenomen dat, mocht het in de toekomst tot ontbinding van de 

stichting komen, een eventueel batig saldo zoveel mogelijk de bestemming krijgt 

overeenkomstig het doel van de stichting. 



 

Visie en missie 

De Firma Van Drie wil een podium bieden voor professionele1 kunst uit Gouda en 

omgeving, een broedplaats zijn voor talent en een ontmoetingsplek creëren voor 

kunstenaars en publiek. Daarnaast heeft de Firma Van Drie 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 vergroten 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. 

 

Bestuur en organisatie 

De Firma Van Drie heeft een bestuur dat niet alleen verantwoordelijk is voor het 

beleid, maar daar voor een groot deel ook zelf uitvoering aan geeft. Daarnaast is 

er een tentoonstellingscommissie actief, die zorg draagt voor de programmering, 

en worden indien gewenst commissies ingesteld voor specifieke activiteiten, 

zoals het eerste lustrum in 2012. Tenslotte wordt het bestuur ondersteund door 

vrijwilligers, die worden ingezet voor onder meer surveilleren, bardienst en 

koken. 

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden en ook 

geen vacatiegeld. Gemaakte onkosten worden vergoed. 

 

Firmanten 

Firmanten zijn kunstenaars uit Gouda en omstreken, die zich betrokken voelen 

bij de Firma. 

 

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 (tentoonstellings)ruimte, in ons 

geval pand Roodbol, is een absolute vereiste voor het realiseren van de 

doelstelling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Een professionele kunstenaar is iemand die vanuit innerlijke noodzaak, passie en intentie, met 

behulp van 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. 



Beleid en activiteiten 
 

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. 

 

Activiteiten 

De Firma Van Drie organiseert een groot aantal uiteenlopende activiteiten, 

waarvan de meest reguliere hierna kort worden toegelicht. Daarnaast is het op 

alle momenten mogelijk dat nieuwe initiatieven worden ontplooid en 

ondersteund. 

 

Nieuwsbrief Firma Van Drie 

Elke week verschijnt op woensdag een nieuwsbrief met daarin informatie over de 

huidige expositie, de komende activiteiten (zoals ook hieronder beschreven) en 

actualiteiten uit het bestuur, de gemeente of de regio. 

Behalve via de nieuwsbrief worden de exposities en activiteiten ook onder de 

aandacht gebracht van de lokale en regionale (huis-aan-huis) bladen. 

 

Website www.firmavandrie.nl 

Uiteraard onderhoud de Firma Van Drie ook een website om de activiteiten 

bekend te maken. Daarnaast biedt de website informatie over de Firma Van Drie, 

het bestuur, de werkwijze en bevat het allerlei documenten. Op dit moment 

wordt hard gewerkt aan een geheel nieuwe website, die naast bovenstaande ook 

veel informatie moet geven over bij de Firma Van Drie betrokken kunstenaars. 

Alle Firmanten krijgen op de nieuwe website de mogelijkheid om zichzelf te 

presenteren en een aantal werken te laten zien. 

 

Exposities en evenementen 

Het hele jaar door organiseert de Firma Van Drie exposities in pand Roodbol. 

Exposities duren, in de regel, tussen de 2 en 4 weken. De organisatie wordt 

gecoördineerd door de tentoonstellingscommissie. De exposities worden met 

regelmaat door daartoe genodigden samengesteld. 



Behalve eigen exposities neemt de Firma Van Drie ook deel aan Goudse 

evenementen, zoals Kunstmoment en Hofstededagen. Zij sluit haar activiteiten 

dan aan bij het evenement en nodigt Firmanten uit daar invulling aan te geven. 

 

Gasthuiskeuken 

Op vrijdagavond is het (bij voldoende aanmeldingen) mogelijk deel te nemen aan 

de Gasthuiskeuken. In een ruimte van museumgoudA wordt dan (voor een 

beperkte bijdrage) een vegetarisch driegangenmenu geserveerd voor Firmanten 

en Gouwenaars. Met deze activiteit wordt de ontmoeting tussen Firmanten 

onderling en tussen Firmanten en inwoners van Gouda gestimuleerd. We streven 

er naar dat er tijdens de maaltijd ook voordrachten plaatsvinden. 

 

Vrijdagavondactiviteiten 

Elke vrijdagavond (met uitzondering van de zomerperiode) vinden activiteiten 

plaats in pand Roodbol. Het kan gaan om openingen, lezingen, film, optredens 

enzovoort. Over het algemeen staan deze in het teken van de lopende expositie 

en worden ze georganiseerd door de op dat moment exposerende kunstenaar. 

 

Dansavonden 

Een keer per maand vindt op zaterdagavond een zogenaamde dansavond plaats. 

Tijdens deze avonden wordt door Firmanten geëxperimenteerd met beeld en 

geluid. Beelden worden geprojecteerd en de muzikant(en) reageren daarop of 

andersom. 

 

Zomerconcerten 

Gedurende de vier zomermaanden vindt op de eerste zondag van de maand een 

concert plaats in de museumtuin van museumgoudA. De Firma Van Drie 

presenteert dan muzikanten die een genre vertegenwoordigen waar Gouwenaars 

niet dagelijks kennis van nemen. 

 

Bijeenkomsten en excursies 

De Firma Van Drie organiseert deelname aan bijeenkomsten (bijvoorbeeld het 

protest tegen de bezuinigingen) en gezamenlijke uitstapjes naar 

kunstevenementen in Nederland en soms ook daarbuiten (dit jaar gaat een groep 

Firmanten naar de Biënnale in Istanbul). De kosten zijn voor rekening van de 

deelnemers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Financiën 
 

Inkomsten 

Conform artikel 3 van de statuten wordt het vermogen van de stichting gevormd 

door: 

 subsidies, giften en donaties; 

 vergoedingen en bijdragen voor door de stichting geleverde diensten; 

 hetgeen wordt verkregen door erfstellingen en legaten; 

 hetgeen op andere wijze verkregen wordt. 

 

Tot op heden worden weinig inkomsten gehaald uit sponsoring en donaties van 

derden (lees: inwoners/bedrijven uit Gouda en omstreken). Dit, in combinatie 

met de groeiende onzekerheid over het voortbestaan van de (gehele) subsidie, is 

ook de reden om de ANBI-status aan te vragen. Er worden op dit moment 

derhalve ook geen kosten gemaakt voor werving van gelden. Het is ook niet in 

de bedoeling daar wel (veel) kosten voor te gaan maken. Een mogelijke bron van 

inkomsten die wij willen realiseren is het bieden van ruimte op onze nieuwe 

website voor bedrijven om zich te presenteren in ruil voor sponsoring. Daarnaast 

zullen manieren moeten worden gevonden om Gouwenaars bereid te vinden een 

donatie/gift te doen aan de Firma Van Drie. Dit kan in relatie tot de activiteiten, 

maar wij zijn niet voornemens entree te gaan heffen. 

 

Firmanten zijn betrokken kunstenaars die een donatie doen aan de Firma Van 

Drie. Zij ondersteunen daarmee de activiteiten van De Firma. Als dank voor hun 

donatie krijgen zij korting bij de eigen activiteiten van de Firma Van Drie (zoals 

de gasthuiskeuken) en ruimte op de website van De Firma om hun portfolio te 

plaatsen (een aantal foto’s/filmpjes van kunstwerken, een korte tekst/CV en 

contactgegevens). Ook streeft De Firma er naar dat Firmanten voordelen 

ontvangen bij partners van de Firma Van Drie; dit seizoen krijgen Firmanten 

gratis toegang tot museumgoudA en korting op het abonnement van de Goudse 

bibliotheek.  

 

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/algemene reserve. Dit 

vermogen blijft beperkt, omdat de gemeente Gouda gezien de door haar 

verstrekte subsidie geen hoger eigen vermogen accepteert dan 20% van de 

exploitatie over enig jaar. Het eigen vermogen zal daarom derhalve niet of 

nauwelijks meer groeien. 



Een beperkt eigen vermogen is echter 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 en flexibel invulling te 

kunnen blijven geven aan nieuwe activiteiten. De stichting zal niet meer 

vermogen aanhouden dan dat redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de 

voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling. 

 

Naast de algemene reserve heeft de Firma Van Drie een voorziening met het oog 

op jubileumactiviteiten rond het 5-jarig bestaan in 2012. 

 

Het beheer van het vermogen 

Zoals gesteld is het uitgangspunt dat het vermogen wordt besteed aan de 

doelstellingen van de Firma Van Drie. Beschikbare middelen welke 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.  

 


