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Jaarverslag	  2015	  
	  
Dit	  document	  is	  een	  overzicht	  van	  de	  activiteiten	  die	  de	  Firma	  Van	  Drie	  in	  2015	  heeft	  ondernomen.	  	  
Indien	  u	  vragen	  en/of	  opmerkingen	  heeft	  bij	  dit	  document,	  kunt	  u	  terecht	  bij	  Wijnand	  Scholtens	  
(voorzitter)	  via:	  voorzitter@firmavandrie.nl	  	  
	  
	  
Algemeen	  
In	  2015	  hebben	  12.958	  unieke	  bezoekers	  
deelgenomen	  aan	  de	  activiteiten	  van	  de	  Firma	  
Van	  Drie.	  Dit	  zijn	  niet	  alleen	  tentoonstellingen,	  
maar	  ook	  buitenlandse	  reizen	  en	  Lichtkunst.	  	  
	  
Firmanten	  
Het	  nieuwe	  ballotage	  beleid	  werkt	  naar	  wens.	  In	  
2015	  zijn	  12	  aspirant	  firmanten	  geballoteerd	  door	  
een	  bestuurslid	  en	  firmanten	  van	  de	  
desbetreffende	  discipline.	  7	  van	  de	  12	  mensen	  
zijn	  ook	  daadwerkelijk	  toegelaten	  tot	  de	  firma.	  
Totaal	  zijn	  er	  nu	  123	  firmanten.	  
	  
Vrienden	  
Naast	  de	  firmanten	  heeft	  de	  Firma	  ook	  “Vrienden”.	  Vrienden	  zijn	  geen	  professionele	  kunstenaars,	  
maar	  bij	  de	  Firma	  betrokken	  liefhebbers	  van	  kunst	  en	  cultuur.	  Dit	  aantal	  vrienden	  in	  2015	  zo	  goed	  als	  
constant	  gebleven	  op	  37	  Vrienden.	  	  
 
Vrijwilligers	  
Naast	  de	  Firmanten	  en	  Vrienden	  kent	  de	  Firma	  gelukkig	  ook	  een	  behoorlijk	  aantal	  (39)	  enthousiaste	  
vrijwilligers.	  De	  Firma	  is	  een	  vrijwilligersorganisatie	  pur	  sang.	  Dit	  zijn	  de	  mensen	  die	  de	  organisatie	  
van	  al	  die	  activiteiten	  met	  hun	  inzet	  en	  medewerking	  mogelijk	  maken.	  Belangrijk	  zijn	  onze	  
gastvrouwen	  en	  gastheren,	  waardoor	  onze	  exposities	  gedurende	  het	  hele	  jaar,	  zomer	  en	  winter,	  van	  
dinsdag	  tot	  en	  met	  zondag,	  dagelijks	  van	  12.00	  tot	  17.00	  uur	  geopend	  zijn.	  Het	  streven	  is	  het	  aantal	  
beschikbare	  gastheren	  en	  gastvrouwen	  uit	  te	  breiden	  opdat	  bij	  uitval	  eenvoudiger	  vervanging	  is	  te	  
vinden.	  Het	  bestuur	  wil	  ook	  investeren	  in	  de	  begeleiding	  van	  deze	  vrijwilligers,	  want	  zij	  zijn	  voor	  de	  
Firma	  een	  belangrijk	  visitekaartje	  en	  kunnen	  met	  hun	  informatie	  flink	  bijdrage	  aan	  de	  
kwaliteitsbeleving	  van	  de	  exposities.	  
	  
Activiteiten	  
Tentoonstellingen	  	  
Er	  is	  in	  2015	  17	  maal	  een	  tentoonstelling	  georganiseerd	  in	  het	  pand	  van	  de	  
Firma	  Van	  Drie	  Achter	  de	  Kerk,	  waarvan	  8	  keer	  met	  werk	  van	  eigen	  
firmanten.	  Tijdens	  de	  Open	  Atelierdagen	  is	  tevens	  geëxposeerd	  in	  de	  
Garenspinnerij.	  Gedurende	  de	  manifestatie	  Gouda	  Lichtstad	  is	  van	  11-‐27	  
december	  behalve	  in	  pand	  Roodbol	  ook	  een	  Lichtkunst	  expositie	  gehouden	  
in	  o.m.	  het	  Weeshuis	  en	  de	  Jerusalemkapel	  met	  in	  totaal	  3.419	  bezoekers	  
	   	  



 3 

Hieronder	  een	  verzicht	  tentoonstellingen	  in	  pand	  Roodbol:	  
Datum	   Exposant	   Omschrijving	   Bezoekers	  
5/1-‐25/1	   Piet	  van	  Mook,	  	   Schilderijen	   338	  
26/2-‐15/2	   Rob	  Walters	   Gemengde	  technieken	   372	  
16/2-‐8/3	   Riet	  Dantz	   Ruimtelijk	  werk	  m.n.	  papier	   697	  
9/4-‐29/3	   Marie-‐Louise	  Wijsmuller	   Collages	  en	  sculpturen	   271	  
30/3-‐19/4	   Pim	  Leefsma	  

Dace	  Sietina	  
Schilderijen	  –	  tekeningen	   986	  

20/4-‐9/5	   Geertrui	  Visser	   Ruimtelijk	  werk	   361	  
11/5-‐31/5	   Kim	  Wawer	   Keramiek	   344	  
1/6-‐21/6	   Claudia	  Huft	  

Inez	  Meter	  
Atty	  Kingma	  

Diverse	  technieken	  en	  dichtkunst	   666	  

22/6-‐12/7	   Leni	  van	  den	  Band	   Foto’s	  en	  kunstkettingactie	   366	  
14/7-‐30/8	   Diverse	  firmanten	   Art&souvenirs	   1282	  
31/8-‐20/9	   Ton	  Van	  As	  

Bram	  Tackenberg	  
Schilderen	  en	  fotografie	   676	  

31/8-‐20/9	   Bas	  Van	  der	  Meije	  
Suze	  Hoek	  

Werkplaats	  jong	  talent	   169	  

21/9-‐11/10	   Gijs	  Donker	  
Alexandra	  Kloppenburg	  
Martin	  Schuttelaar	  

Geschilderde	  portretten	   618	  

12/10-‐1/11	   Jaap	  van	  der	  Berg	  
Henri	  Boere	  

Diverse	  technieken	   423	  

2/11-‐22/11	   Roboodt	  Kleij	   Ruimtelijk	  werk	   426	  
23/11-‐8/12	   Abram	  Herens	   Schilderijen	   317	  
9/12-‐27/12	   Anna	  Lange	   Lichtkunst	   3.419	  
	  
vrijdagavonden	  
Op	  de	  vrijdagavond	  is	  het	  pand	  Roodbol	  open	  voor	  firmanten	  en	  gasten	  en	  wordt	  er	  aan	  het	  begin	  
van	  de	  avond	  in	  overleg	  met	  de	  exposant	  een	  activiteit	  georganiseerd	  in	  samenwerking	  met	  de	  
tentoonstellingscommissie.	  In	  het	  algemeen	  is	  er	  op	  de	  eerste	  vrijdag	  van	  een	  expositie	  een	  
vernissage	  gehouden,	  op	  de	  tweede	  vrijdag	  een	  interview	  met	  exposant(en).	  Er	  is	  ook	  ruimte	  voor	  	  
muziek,	  film,	  dans	  en	  discussie.	  
	  
Modeltekenen	  
Iedere	  twee	  weken	  is	  er	  een	  bijeenkomst	  geweest	  van	  modeltekenen.	  In	  totaal	  waren	  er	  126	  aantal	  
deelnemers	  bij	  16	  bijeenkomsten	  en	  3	  exposities.	  	  
	  
Kunstreizen	  
Er	  vond	  in	  april	  een	  reis	  naar	  Brussel	  plaats	  waar	  12	  mensen	  aan	  deel	  hebben	  genomen.	  De	  reis	  ging	  
naar	  de	  overzichtstentoonstelling	  van	  Chagall	  en	  naar	  een	  heden	  daagse	  kunstbeurs	  Art	  Brussels.	  De	  
laatste	  dag	  ging	  naar	  Wiels	  naar	  een	  tentoonstelling	  over	  hedendaagse	  kunst:	  Body	  talk.	  	  
	  
Schoolmeesterswoning	  
In	  2015	  is	  de	  kunstenaars	  van	  de	  Firma	  Van	  Drie	  gevraagd	  een	  ontwerp	  in	  te	  dienen	  voor	  de	  zijmuur	  
van	  voormalig	  schoolmeester	  woning,	  Raoul	  Wallenbergplantsoen.	  Dit	  initiatief	  is	  een	  succes	  te	  
noemen,	  de	  samenwerking	  tussen	  het	  Wijkteam	  en	  Firma	  was	  vruchtbaar.	  De	  opkomst	  bij	  de	  
informatiebijeenkomst	  (die	  was	  georganiseerd	  door	  de	  participanten	  en	  plaatsvond	  bij	  de	  Firma)	  was	  
groot.	  Kunstenaars	  voelden	  zich	  gestimuleerd	  en	  uitgedaagd.	  Er	  zijn	  18	  ontwerpen	  ingediend,	  
waaruit	  3	  ontwerpen	  zijn	  geselecteerd.	  Het	  gekozen	  ontwerp	  is	  door	  de	  wethouder	  van	  cultuur,	  
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Daphne	  Bergman,	  bekendgemaakt	  bij	  de	  Firma.	  	  
De	  verdere	  voorbereidingen	  voor	  de	  uitvoering	  zijn	  in	  gang	  gezet	  (de	  eerste	  stap	  is	  het	  genereren	  van	  
de	  benodigde	  financiën).	  
	  
Een	  samenwerking	  als	  deze	  wordt	  door	  de	  Firma	  van	  harte	  ondersteund.	  De	  Firma	  wordt	  hier	  op	  
haar	  functie	  als	  samenwerkingspartner	  aangesproken.	  De	  aangesloten	  kunstenaars	  worden	  
gestimuleerd	  en	  een	  kans	  geboden	  voor	  een	  opdracht.	  
De	  Firma	  stelt	  zich	  ten	  doel	  initiatieven	  als	  deze	  te	  ondersteunen	  en	  naar	  mogelijkheden	  te	  zoeken	  
deze	  zelf	  te	  initiëren,	  bijvoorbeeld	  door	  bij	  (op	  hande	  zijnde)	  projecten	  actief	  zelf	  de	  samenwerking	  
te	  zoeken	  en	  kunstenaars	  uit	  te	  nodigen,	  dan	  wel	  attent	  te	  maken	  op	  dergelijke	  initiatieven.	  
	  
Lichtkunst	  
Dit	  jaar	  was	  Lichtkunst	  Gouda	  nog	  succesvoller	  dan	  de	  jaren	  er	  voor,	  met	  een	  kleine	  3.500	  bezoekers.	  
Op	  vijf	  verschillende	  plaatsen	  waren	  1	  of	  meerdere	  objecten	  tentoon	  gesteld:	  

• Kunststichting	  Firma	  Van	  Drie	  -‐	  Achter	  de	  Kerk	  13	  
Anna	  Lange	  -‐	  ‘Silencio	  Profundo’	  (neon	  sculptuur)	  	  en	  ‘Zwarte	  Manen	  /	  Moons	  Dark	  
(zwart-‐wit	  film)	  

• Jeruzalemkapel	  -‐	  Jeruzalemstraat	  11	  
Jaap	  van	  den	  Berg	  -‐	  ‘Ode	  aan	  de	  mens	  tussen	  goed	  en	  kwaad’	  (multimedia)	  en	  ‘De	  
zwarte	  kubus	  en	  het	  licht	  daar	  binnen’	  (licht	  &	  object)	  

• Weeshuis	  -‐	  Spieringstraat	  1	  
Mike	  Rijnierse	  en	  Willem	  Marijs	  -‐	  ‘Lumokinese’	  (kinetische	  lichtinstallatie)	  
Mieke	  de	  Haan	  -‐	  ‘Rood’	  (animatie)	  
Hans	  Tutert	  -‐	  ‘Flash-‐back’	  (installatie	  met	  pingpongballetjes	  en	  projectie)	  
Leslie	  Nagel	  -‐	  ‘Tekeningen’	  (ruimtelijke	  tekening)	  
Ruby	  Horstman	  -‐	  ‘Skizo	  Faces’	  (animatie	  /	  korte	  film	  IFFR)	  
Ralf	  Westerhof	  -‐	  ‘Out	  of	  the	  Dark’	  (kinetische	  draadsculptuur	  /	  installatie)	  
Mike	  Rijnierse	  en	  Rob	  Bothof	  -‐	  ‘Cube’	  (omgekeerde	  caleidoscopische	  lichtsculptuur)	  
Ruby	  Horstman	  -‐	  ‘Cercles’	  (animatie)	  

• Gevel	  Willem	  Vroesenhuis	  –	  t.o.	  Spieringstraat	  1	  
Mieke	  de	  Haan	  -‐	  ‘Uhuh’	  (animatie)	  

• Huisgalerie	  De	  Drie	  Spieringen	  -‐	  Spieringstraat	  6	  
Panagiotis	  Tomaras	  -‐	  ‘Lightsequences’	  (lichtschilderij)	  

	  
Samenwerking	  
Onze	  samenwerkingsverbanden	  met	  andere	  culturele	  instellingen	  zijn	  
gecontinueerd.	  Op	  de	  open	  monumenten	  dag	  heeft	  de	  Firma	  Van	  Drie	  10	  
firmanten	  geselecteerd	  in	  het	  teken	  het	  thema	  van	  Kunst	  en	  Ambacht.	  Deze	  
firmanten	  hebben	  hun	  atelier	  opengesteld.	  De	  Firma	  werkte	  verder	  o.a.	  samen	  
met	  het	  Museum	  Gouda,	  het	  Filmhuis	  Gouda	  (exposities),	  de	  Bibliotheek	  Gouda	  
(o.a.	  met	  het	  verhalenfestival),	  de	  Sint	  Janskerk	  en	  met	  enkele	  kunstacademies.	  
De	  Firma	  doet	  mee	  met	  Open	  Atelier	  Gouda.	  Tevens	  participeert	  de	  Firma	  Van	  
Drie	  in	  ‘Gouda	  bij	  Kunstlicht’.	  	  
	  
	   	  



 5 

Communicatie	  
In	  2015	  zijn	  de	  activiteiten	  1	  keer	  in	  de	  twee	  weken	  onder	  de	  aandacht	  gebracht	  bij	  alle	  abonnees	  op	  
onze	  e-‐mailnieuwsbrief.	  Het	  aantal	  abonnees	  op	  onze	  e-‐mailnieuwsbrief	  is	  verder	  gestegen	  naar	  550.	  
In	  deze	  nieuwsbrief	  wordt	  naast	  de	  activiteiten	  van	  de	  Firma	  ook	  aandacht	  besteed	  aan	  Firmanten	  
die	  elders	  in	  het	  nieuws	  zijn.	  
Er	  is	  een	  Facebook	  pagina	  waar	  minimaal	  1	  keer	  per	  week	  een	  update	  op	  
geplaatst	  wordt.	  Bijvoorbeeld	  om	  een	  vrijdagavond	  activiteit	  aan	  te	  
kondigen	  of	  een	  nieuwe	  tentoonstelling.	  	  
Tevens	  is	  er	  een	  vrijwilliger	  actief	  om	  al	  onze	  activiteiten	  aan	  te	  kondigen	  
in	  de	  media	  door	  het	  versturen	  van	  persberichten.	  	  	  
	  
Website	  	  
De	  website	  heeft	  in	  ook	  2015	  een	  belangrijke	  functie.	  Gelukkig	  maken	  
steeds	  meer	  Firmanten	  gebruik	  van	  de	  mogelijk	  hun	  (actuele)	  werk	  hier	  onder	  de	  aandacht	  van	  
bezoekers	  te	  brengen.	  Dit	  blijven	  we	  stimuleren.	  Voortdurende	  vernieuwing	  van	  dit	  werk	  blijft	  een	  
aandachtspunt.	  
	  
Huisvesting	  
Er	  is	  een	  begin	  gemaakt	  met	  het	  opknappen	  van	  de	  muren	  van	  Roodbool.	  
Om	  het	  te	  exposeren	  werk	  meer	  aandacht	  te	  kunnen	  geven	  is	  een	  plan	  
opgesteld	  om	  de	  balie	  beter	  te	  integreren	  in	  de	  tentoonstellingsruimte,	  
een	  betere	  verlichting	  en	  duidelijke	  aanwijzing	  op	  straat.	  De	  uitvoering	  zal	  
begin	  2016	  plaatsvinden.	  Er	  is	  een	  vitrine	  aangeschaft	  waarin	  permanent	  
klein	  werk	  van	  firmanten	  wordt	  geëxposeerd.	  	  
	  
Bestuur	  
De	  samenstelling	  van	  het	  bestuur	  is	  in	  de	  verslagperiode	  gewijzigd.	  Renée	  de	  Visser	  heeft	  haar	  
functie	  als	  secretaris	  sinds	  1	  september	  overgedragen	  aan	  Anneke	  Koenis.	  De	  Firma	  is	  veel	  dank	  
verschuldigd	  aan	  Renée	  voor	  haar	  bijdragen	  aan	  het	  functioneren	  van	  de	  Firma.	  We	  zijn	  nog	  opzoek	  
naar	  een	  bestuurslid	  die	  ‘communicatie’	  in	  zijn/haar	  portefeuille	  neemt.	  	  
	  
Het	  bestuur	  bestaat	  uit	  de	  volgende	  leden:	  

• Wijnand	  Scholtens,	  voorzitter	  
• Renée	  de	  Visser,	  secretaris	  tot	  september	  2015	  
• Anneke	  Koenis,	  secretaris	  vanaf	  september	  2015	  
• Kees	  Weevers,	  penningmeester	  
• Vacature,	  communicatie	  
• André	  Groeneveld,	  kunstbeleid,	  ballotage	  en	  reizen	  

	  
	  


