Vraagstukken en ideeën zijn DOOR’s inspiratie!

Mede mogelijk gemaakt DOOR ………..
DOOR verbindt op een laagdrempelige manier, creëert een (t)huisgevoel, is
avontuurlijk, faciliteert ontmoetingen, verrast en is een tikkeltje eigenwijs. Boven
alles is DOOR een betrouwbare en oprechte partner voor iedereen die wil
samenwerken om zaken mogelijk te maken. DOOR is dé gastvrije non-profit proeftuin
van Dordrecht en draait volledig op vrijwilligers.
DOOR gaat in op vraagstukken, ideeën en signalen uit de samenleving en biedt een
gevarieerde programmering aan. DOOR’s missie volgt twee sporen:
Podium bieden voor aanstormende- en experimentele kunstenaars en gevestigde
talentvolle makers die door de reguliere podia onopgemerkt blijven.
Mogelijk maken dat mensen kunnen groeien en bloeien. Zichzelf kunnen
(her)ontdekken, ontwikkelen en positioneren of hun eigen kracht (terug)vinden via
een informele, doch effectieve leer-werkplaats constructie.
Het stadswaardehuis1 dient als proeftuin en is uitvalsbasis voor allerlei ontmoetingen.
Het is de broed-, experimenteer- en werkplek waar een groeiende groep vrijwilligers
sociaal-maatschappelijke en creatief-culturele activiteiten creëert. Hier start de
verbinding tussen soms zeer diverse groepen bezoekers, worden vriendschappen
gesloten en ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden. Ook niet DOORmedewerkers zijn welkom hun ideeën vorm te geven. DOOR maakt het mede
mogelijk …..
Kernwaarden DOOR: Verbinden, Groei, Thuis, Vertrouwen, Eigenwijs, Avontuur en
Verrassend
Kortom: het voortdurend ontdekken, leren en laten gebeuren maakt van DOOR een
bruisende doeplek. Steeds in beweging en openstaand voor nieuwe impulsen. Een
plek waar activiteiten in relatie met DOOR’s missie mogelijk gemaakt worden. Een
vastomlijnd eindproduct is niet de insteek, de ontdekkingsreis ernaartoe wél. Op een
respectvolle manier voor elkaar en het leefklimaat van de stad. Een meerwaarde voor
Dordrecht.
Natuurlijk kan DOOR het niet alleen. Jij inspireert en versterkt de missie van DOOR!
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Stadswaardehuis: Is de naam van het (t)huis van waaruit DOOR al haar activiteiten vormgeeft en
(meer)waarde voor de stad creëert, samen met de parels van de stad. Het is gevestigd in een monumentaal
pand aan de Voorstraat in het oude centrum van Dordrecht.

Achtergrond
Drie daadkrachtige bevlogen meiden vonden dat iets ontbrak in Dordrecht. Behoefte
aan vernieuwing en aanvulling op ‘de ivoren kunsttoren’ van Dordrecht maakte dat
DOOR in 2014 in Dordrecht het daglicht zag. Sindsdien is het een groeiend en
bloeiend vrijwilligersbedrijf dat voorziet in een lokale behoefte. Dit blijkt uit de vele
bezoekers (ca 4000 in 2016) en lovende woorden van gemeente en
samenwerkingspartners.
Op natuurlijke wijze is de organisatie uitgegroeid tot een unieke ontmoetingsplek
waar veel verschillende mensen elkaar zien en met elkaar -via activiteiten- een
creatieve, sociale en maatschappelijke meerwaarde creëren voor vele
stadsbewoners. Ondertussen leert DOORtje iedere dag weer bij.

Hoe krijgt DOOR het voor elkaar?
Om haar missie waar te kunnen maken beschikt DOOR over een aantal basisingrediënten:
• Stichtingsbestuur.
• Fondsenwerving.
• Kerngroep. Leden hebben allen een coördinerende rol. Bijvoorbeeld horeca,
evenementen, PR, vrijwilligers.
• Verhuur van ruimtes/ateliers aan kunstenaars, met de voorwaarde zich ook in
te zetten voor DOOR’s missie.
• Inkomsten uit eetcafé en bar (de huiskamer, in samenwerking met stichting
Philadelphia).
• Verhuur expositieruimte, galerie en podium.
• Vrienden van DOOR. Mensen die van DOOR houden kunnen een donatie doen
(in voorbereiding).
• Regelmatig wordt een (kleine) bijdrage van bezoekers gevraagd bij activiteiten,
georganiseerd door DOOR.

