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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 vastgesteld en worden evenementen georganiseerd.
ALGEMEEN
Samenstelling bestuur
De samenstelling van het bestuur is in de verslagperiode gewijzigd. André Groeneveld heeft zijn
functie neergelegd.
Het bestuur bestaat uit de volgende leden:
Laura Pastoor, voorzitter.
Henk Swets, secretaris.
Frits Gardenbroek, penningmeester.
Leni van den Band, firmanten en publiek.
Vacant, kunstbeleid, ballotage en reizen.
Beleid
De doelstellingen van het beleid hebben we door de Corona epidemie en de daarmee gepaard
gaande maatregelen niet kunnen realiseren. Onderstaande activiteiten hebben beperkt of geen
doorgang kunnen vinden:
• Verhuur expositieruimte
• Geplande exposities
• Activiteiten en soosavonden op de vrijdagavonden/zondagmiddagen
• Sessies modeltekenen
• Jaarvergadering met firmanten/vrienden/vrijwilligers
Huisvesting
De firma Van Drie beschikt permanent over het prachtige monumentale pand Achter de Kerk 13 te
Gouda. Hier vinden onze exposities plaats. Het pand is niet geïsoleerd waardoor de energiekosten
erg hoog zijn.
Communicatie
In 2021 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.
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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.
Firmanten - Ballotagecommissie
Sinds 2010 jaar kent de Firma een succesvol systeem van toelating van nieuwe Firmanten via
ballotage.
De ballotagecommissie van de Firma Van Drie bestaat uit een wisselende groep leden. De
samenstelling is afhankelijk van de discipline van de te balloteren kunstenaars. Wijnand Scholtens
heeft het voorzitterschap (niet als bestuurslid) van de commissie van André Groeneveld
overgenomen. In 2021 zijn er 9 ballotages uitgevoerd. Er zijn 6 kunstenaars aangenomen als firmant,
3 kunstenaars zijn afgewezen.
In 2021 heeft de Firma 105 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. In 2021 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 de
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 2021 is er in oktober een kunstreis georganiseerd. De reis ging naar het kunstproject “Paradise” in
Kortrijk.
Deelname aan publieksevenementen
In 2021 heeft de Firma aan de volgende publieksevenementen kunnen deelnemen:
05 september : Kunstmarkt georganiseerd door de Firma Van Drie rond het IJsselhuis bij de
Mallegatsluis, Schielands Hoge Zeedijk 1.
10, 11, en 12 september: Kunststroming op het terrein Goudasfalt. Samenwerking Firma van Drie en
Krimpener Kunstwaard.
11 en 12 september : Open Monumentendag.
2 en 3 oktober : Open atelier.
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TENTOONSTELLINGSCOMMISSIE
In 2021 hebben we slechts de 6 exposities kunnen organiseren.
16 juni t/m 18 juli: expositie “Doorstuurkunst”.
15 kunstenaars die onderling reageerden op het kunstwerk van de andere deelnemers met een eigen
interpretatie van dat werk.
Aantal bezoekers: 344
1 juli t/m 21 augustus: “Art en souvenirs”.
35 kunstenaars namen deel aan de expositie die gericht was op kleinere zeer betaalbare kunst. De
expositie was mede bedoeld als steuntje in de rug voor de kunstenaars in deze tijd van sluitingen als
gevolg van de lock-downs.
Aantal bezoekers: 961
25 augustus t/m 19 september: “Modelburgers”.
2 kunstenaars : Astera Mortezai en Nicolas Manenti.
Een expositie waarbij de relatie kunstenaar-bezoeker een belangrijke plaats innam. Aantal bezoekers:
638
22 september t/m 17 oktober: expositie “Binnenwereld, black”
3 kunstenaars : Annemarie van Hooff, Ria Volk , Arjenne Vossepoel.
Een expositie van zwarte kunstvoorwerpen in een surrealistische zetting.
Aantal bezoekers: 785
20 oktober t/m 14 november: “Still-life”.
1 kunstenaar : Wendy van de Heuvel, fotografie.
Een expositie waarbij het menselijk lichaam en de schoonheid van bloemen centraal stond.
Aantal bezoekers: 669
17 november t/m 11 december: “Duistere lichten”.
2 kunstenaars: Saskia Serlé en Arjan Velder.
Een expositie met gemengd werk van licht-installaties, fotografie, en schilderijen.
Aantal bezoekers: 362
De jaarlijkse expositie “Lichtkunst” rond de Sint Janskerk van half tot eind december.
De expositie was al geheel voorbereid maar kon door de lock-down niet doorgaan.
Totaal aantal bezoekers in 2021 : 3.761
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