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INLEIDING 
 
De Firma Van Drie biedt een podium aan voor professionele kunst uit Gouda en omgeving, een 

broedplaats voor talent en een ontmoetingsplaats voor kunstenaars en publiek. 

 
Daarnaast heeft de Firma Van Drie als doel uiteenlopende vormen van hedendaagse kunst bij 

een zo groot mogelijk publiek onder de aandacht te brengen, het kunstklimaat in Gouda te 

verbeteren en de economische zelfstandigheid van kunstenaars te bevorderen. Vanuit deze 

missie wordt het tentoonstellingsbeleid en het evenementenbeleid vastgesteld. 

 

ALGEMEEN 

Samenstelling bestuur 
De samenstelling van het bestuur is in de verslagperiode gewijzigd. Laura Pastoor is tot voorzitter 
benoemd.   
 
Het bestuur bestaat uit de volgende leden: 

• Laura Pastoor, voorzitter. 

• Henk Swets, secretaris. 

• Frits Gardenbroek, penningmeester.  

• André Groeneveld, kunstbeleid, ballotage en reizen. 

• Leni van de Band, firmanten en publiek. 

 

Beleid 

De doelstellingen hebben we door de Corona epidemie en de daarmee gepaard gaande 

maatregelen niet kunnen realiseren.  Onderstaande activiteiten hebben beperkt of geen 

doorgang kunnen vinden: 

• Geplande exposities.  
• Activiteiten en soosavonden op de vrijdagavonden/zondagmiddagen. 
• Sessies modeltekenen. 
• Jaarvergadering met firmanten/vrienden/vrijwilligers. 
• Verhuur expositieruimte. 

 
Huisvesting 
De firma Van Drie beschikt permanent over het prachtige monumentale pand Achter de Kerk 13 te 
Gouda. Hier vinden onze exposities plaats. 
 
Communicatie 
In 2020 zijn er maandelijks nieuwsbrieven verstuurd naar onze firmanten, vrienden , vrijwilligers en 
geïnteresseerden. In deze nieuwsbrieven werd aandacht besteed aan de huidige exposities,  de 
komende exposities, firmanten in het nieuws, activiteiten op de vrijdagavonden/zondagmiddagen. 
Er is een pagina op Facebook waar updates worden geplaatst.  Bijvoorbeeld om een vrijdagavond 
activiteit aan te kondigen of een nieuwe tentoonstelling. Of een bijzondere mededeling voor de 
firmanten. Op Instagram worden foto’s/filmpjes van exposites gepost. 
Er  worden persberichten verstuurd naar kranten, tijdschriften, websites, enz., om onze activiteiten aan 
te kondigen en aandacht voor deze activiteiten te vragen.  
 
Website  
De website heeft een belangrijke functie. Firmanten kunnen gebruik maken van de mogelijkheid hun 
(actuele) werk hier onder de aandacht van bezoekers te brengen. Dit blijven we stimuleren. 
Voortdurende vernieuwing van dit werk blijft een aandachtspunt. 



3  

 
Expositie website 
Door de coronamaatregelen waren niet alle exposities voor het publiek toegankelijk. Er is een 
aanvullende website gemaakt om deze exposities toch te kunnen bekijken. De site is in ontwikkeling.  
Zie : https://www.expositiesfirmavandriethuisbekijken.nl 
 
Ballotagecommissie - Nieuwe firmanten  
Sinds 2010 jaar kent de Firma een succesvol systeem van toelating van nieuwe Firmanten via ballotage. 
 
In 2020 heeft de Firma 105 firmanten. 
 
De ballotagecommissie van de Firma Van Drie,  bestaande uit Leni van den Band, Mieke de Haan,  
Claudia Huft, Alexandra Kloppenburg, Piet Spek, Bram Tackenberg , Arjenne Vossepoel en met 
bestuurslid André Groeneveld als voorzitter, heeft in 2020 geen ballotages uitgevoerd i.v.m. de 
coronamaatregelen. 
 
Vrienden 
Naast de firmanten heeft de Firma ook “Vrienden”. Vrienden zijn geen professionele kunstenaars, maar 
bij de Firma betrokken liefhebbers van kunst en cultuur. In 2020 zijn er 32 vrienden.   
 
Vrijwilligers 
Naast de Firmanten en Vrienden kent de Firma 31 vrijwilligers. 
De Firma is een vrijwilligersorganisatie pur sang. Dit zijn de mensen die de organisatie van de  
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 woensdag tot en 
met zondag van 12.00 tot 17.00 uur geopend zijn. Op de zaterdagen en zondagen surveilleren 
exposanten.   
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. 
 
Kunstreizen  
In verband met de coronamaatregelen zijn er geen kunstreizen georganiseerd. 

Deelname aan publieksevenementen 
In 2020 heeft de Firma slechts aan twee publieksevenementen kunnen deelnemen:  

• Open Atelier Gouda op 22 en 23 augustus 
• Open monumentendag op 12 september  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.expositiesfirmavandriethuisbekijken.nl/
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TENTOONSTELLINGSCOMMISSIE 
 

Samenstelling commissie 
De samenstelling van de commissie is in de verslagperiode gewijzigd. Tineke Radder heeft Karin Winkel 
opgevolgd.  
 
De commissie bestaat uit de volgende leden: 

• Voorzitter - Matthé van Oostrom. 

• Lid - Hanneke Hemmes. 

• Lid - Wendy v.d. Heuvel. 

• Lid - Tineke Radder, opvolger van Karin Winkel. 

• Lid - Ank v.d. Wal. 

 

Algemeen 
2020 was door de corona-epidemie een slecht jaar voor de Firma.  Door de diverse beperkingen en de 
lockdown verviel een aantal tentoonstellingen. Ook de expositie Lichtkunst die in december gepland 
stond moest vervallen. Doordat slechts een beperkt aantal mensen tegelijk in de expositieruimte 
konden worden toegelaten zijn vanaf 14 maart geen openingen van tentoonstellingen en finissages 
meer georganiseerd. Ook moesten activiteiten naar aanleiding van de tentoonstellingen worden 
afgelast. Het modeltekenen verviel eveneens.  
 
Er konden zeven exposities worden gehouden. De organisatie van een grote buiten-expositie op 
Goudasfalt, samen met de Kunstkring Krimpenerwaard, die in september zou worden gehouden, moest 
ondanks het vergevorderd stadium van organisatie worden gestaakt. De open atelierroute van april 
verviel eveneens en werd verplaatst naar augustus. 
 
Exposities 2020  
2 januari t/m 26  januari:   
State of the Art : Groepstentoonstelling,  waarbij firmanten van de Firma nieuw werk hebben laten zien, 
was weer een  succes. 
Aantal exposanten: 32. 
Aantal bezoekers : 306. 
 
29 januari t/m 23 februari:  
De andere dag : Rob Bijleveld en Niels Smits van Burgst. 
Tekeningen, schilderijen en ruimtelijk werk. 
Aantal exposanten : 2 
Aantal bezoekers : 458. 
 
26 februari t/m 13 maart (eerder afgebroken i.v.m. coronamaatregelen): 
Underneath a surface : Karin Winkel en Stellan Aanhane. 
Tekeningen, schilderijen en ruimtelijk werk. 
Een tentoonstelling met een fraaie aankleding die ook voor de tentoonstelling Art & Souvenirs 
toepasbaar bleek te zijn. 
Aantal exposanten : 2. 
Aantal bezoekers 249. 
 
17 juni t/m 30 augustus :  
Art en Souvenirs: Groepstentoonstelling. 
De jaarlijkse zomertentoonstelling waarbij  firmanten/kunstenaars van de Firma de mogelijkheid werd 
geboden werk tot € 150 te verkopen. Voor kunstenaars was 2020 een slecht jaar. Om de kunstenaars 
toch een mogelijkheid te geven om wat extra te verkopen werd de expositie  verlengd.  
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Dit bleek een schot in de roos. Ondanks de beperkende coronamaatregelen is de expositie bijzonder 
goed bezocht. De verkopen waren ten opzichte van 2019 meer dan verdubbeld. 
Aantal exposanten : 31.  
Aantal bezoekers : 2400. 
 
2 september t/m 4 oktober:  
Kunstenaarsboeken:  Groepstentoonstelling. 
Bij deze expositie staat het scheppen van een boek als kunstvorm voorop. De oplage is meestal één 
exemplaar.  
Aantal exposanten : 15. 
Aantal bezoekers : 285. 
 
7 oktober t/m - 25 oktober:   
Nieuwe firmanten: Groepstentoonstelling. 
Ook dit jaar hadden firmanten die in het afgelopen jaar waren toegelaten een tentoonstelling van hun 
werk.  
Aantal exposanten: 5. 
Aantal bezoekers : 313. 
 
28 oktober t/m 27 december: 
Verrückt / verrukt:  Groepstentoonstelling. 
Deze expositie is i.v.m. de coronamaatregelen eerder afgebroken.  
Kunstenaars van de Firma van Drie  hebben in 2018 een week in het Artoll-instituut  in Duitsland  
gewerkt. Het resultaat was op deze tentoonstelling te zien. De tentoonstelling was tevens een hommage 
aan Anita Poot (de partner van  André  Groeneveld) die in maart is overleden en veel voor de Firma 
heeft betekend. 
Aantal exposanten: 9. 
Aantal bezoekers: 254.  
 
Totaal aantal bezoekers 2020  
4.265 


