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Voorwoord van de voorzitter
DOOR is een ontmoetingsplek voor mensen die actief willen zijn. DOOR is laagdrempelig en vindt
diversiteit belangrijk. Respect voor elkaar en voor wie wij zijn!
Dordtenaren en mensen uit de Drechtsteden kunnen in DOOR terecht om te luisteren naar een
concert, of zelf muziek te maken met andere mensen. Je kunt er kijken naar een
theatervoorstellingen of een tentoonstelling. Je kunt zelf komen acteren en exposeren. Je kunt bij
DOOR ook gewoon een kopje koffie drinken.
DOOR is een creatieve broedplaats waar kunstenaars terecht kunnen. Jongeren die net van
school komen, of kunstenaars die een plek buiten de gangbare cultuurhuizen zoeken.
DOOR wil mensen een vertrouwde plek bieden in het monumentale pand aan de Voorstraat 142 –
144 in hartje Dordrecht. Daar ontplooide DOOR in 2016 een bruisend programma aan activiteiten.
Het Lunch café werd vernieuwd en kreeg in 2016 vierduizend bezoekers. De activiteiten trokken
ruim tienduizend bezoekers. Wat DOOR allemaal heeft gedaan in 2016 en hoe DOOR dat met
haar organisatie deed kun je verderop lezen in dit jaarverslag.
DOOR wordt binnen en buiten Dordrecht geprezen door het college van B&W en andere
vertegenwoordigers van de gemeente Dordrecht. Daarnaast is DOOR trots omdat wij prijzen
hebben ontvangen: het “Groene Lintje” van GroenLinks en de “Vrijwilligersprijs” van de gemeente
Dordrecht. Eind 2016 is DOOR met vier andere organisaties genomineerd voor de regionale ING
prijs. DOOR werd in 2016 de eerste officiële “WeHelpen” Ontmoetingsplek in Dordrecht.
De activiteiten van DOOR en de waardering daarvoor komen alleen tot stand dankzij de enorme
inzet van zestig vrijwilligers. Het is hartverwarmend om te merken dat zovele mensen zich willen
inzetten voor DOOR. De werkdruk voor vrijwilligers is enorm groot geweest en dat is een
voortdurend punt van zorg. In 2016 zijn daarom een drietal bijeenkomsten gehouden met als doel
teambuilding en verbetering van de organisatie. Hieruit zijn aanbevelingen gekomen op het gebied
van interne communicatie, verdeling van rollen en taken en financiën. Deze aanbevelingen zijn in
2017 vertaald in concrete actiepunten.
DOOR is een Non-profitorganisatie. Om precies te zijn een Stichting zonder Winstoogmerk.
Voor haar activiteiten verkrijgt DOOR inkomsten uit subsidies, horeca-opbrengsten, gebruik van
ateliers, verhuur van flexplekken en zaalverhuur. DOOR gaat er van uit dat de inkomsten uit
subsidies in de toekomst zullen eindigen. Om binnen afzienbare tijd op eigen benen te kunnen
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staan is het noodzakelijk te zoeken naar een duurzaam verdienmodel.
Dankzij de inspanningen van onze nieuwe penningmeester heeft DOOR een beter inzicht in de
financiële stand van zaken in 2016 gekregen. Daarnaast is bij de vrijwilligers in de organisatie het
kostenbewustzijn sterk toegenomen en worden inkomsten en uitgaven steeds beter verantwoord.
Dit jaar hebben wij daardoor een volwaardige accountantsverklaring gekregen. Dat geeft een
gevoel van voldoening en trots! De verbeteringen willen wij de komende jaren verder voortzetten.
De jaarcijfers geven een totaalbeeld van een omzet van bijna 125.000,=. Het jaar 2016 werd
afgesloten met een positief saldo van bijna zestienduizend euro. DOOR trekt uit de cijfers een
aantal lessen en actiepunten waaronder:
•

Overleg met de subsidiegever over wat er met een deel van het subsidieoverschot moet

gebeuren.
•

Een budgetteringssysteem opzetten dat de vele kleine kostenposten onderbrengt bij de

betreffende activiteiten.
•

Steeds beter administreren zodat kasverschillen en niet- verantwoorde bedragen tot het

verleden behoren,
•

Het bedenken van een verdienmodel dat de afhankelijkheid van subsidies verkleint.

DOOR heeft de ANBI status. Daardoor zijn giften die aan DOOR worden gedaan fiscaal aftrekbaar.
Afsluitend kan DOOR terugzien op een succesvol jaar 2016. Wij mogen trots zijn op wat we als
vrijwilligers bereikt hebben in de twee jaar dat DOOR een stichting is. Daarnaast is er de zorg de
vraag of DOOR op haar locatie kan blijven werken en om de werkdruk. DOOR wil dat iedere
vrijwilliger met plezier werkt en zal zich het komende jaar inspannen om dit voor elkaar te krijgen.
Kees Dijkman
Voorzitter Stichting DOOR
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Profiel DOOR
DOOR is een culturele ontmoetingsplaats en een creatieve werkplek. Een prachtig oud gebouw
dient als ‘speeltuin’ voor creatief, beginnend talent, podiumkunstenaars en als expositieruimte. Er
wordt niet gestreefd naar een vastomlijnd eindproduct, maar de ontdekkingsreis er naartoe staat
voorop. Het voortdurend willen ontdekken, leren en laten gebeuren maakt het een bruisend
geheel; steeds in beweging en altijd open voor nieuwe impulsen. Het is zéér laagdrempelig, dus
stap eens binnen en laat je meevoeren op de flow van steeds vernieuwende en experimentele
kunstzinnige activiteiten. DOOR is een non-profit organisatie en draait volledig op eigen initiatief.
Een plek waar beleving, gastvrijheid en ontmoeting centraal staat.
DOOR heeft een ANBI status. Dit betekent dat DOOR een instelling is die zich inzet voor
algemeen nut en dat giften aan DOOR aftrekbaar zijn.
Alle leden van het bestuur en kernteam zetten zich vrijwillig in voor DOOR. DOOR huurt het pand
Voorstraat 142-144 van de gemeente Dordrecht. DOOR heeft inkomsten uit horeca, zaal en
atelierverhuur en wordt gesteund door Stichting DOEN. Alle inkomsten vloeien weer terug de
stichting in.

De visie van DOOR
Dordrecht heeft vele culturele voorzieningen, maar een groot gebrek aan mogelijkheden en
ontmoetingsplekken voor jonge/beginnende creatieven en hun publiek. DOOR brengt hier
verandering in. Dit heeft een merkbaar effect op de sociale en culturele kaart van Dordrecht. Er
staat een frisse nieuwe wind en er is een broedplaats voor iedereen.
DOOR omschrijft haar visie graag op de volgende wijze: ‘Het prachtige monumentale gebouw als
een leeg doek; de wanden en de ruimtes worden als canvas gevuld met zeer verschillende
activiteiten. Niet streven naar een vastomlijnd eindproduct, maar meegaan in de flow van het
moment. Het proces van ontdekken, laten gebeuren, leren en een volgende stap te zetten staan
voorop. Je laten leiden door spontane ontmoetingen door elke keer in te springen op dat wat er op
je pad komt. En dat permanent. DOOR is een plek waar beleving, gastvrijheid en daardoor de
mogelijkheid van ontmoeting en vrijwilligerswerk, centraal staan. Waar kunstuitingen en sociale
interactie de mogelijkheid geven om contact aan te gaan met alle lagen van de samenleving.’
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De missie van DOOR
De stichting wil de creatieve broedplaats verder ontwikkelen en liefst op de huidige locatie
continueren. DOOR is een permanente werk-, inspiratie- en ontmoetingsplaats, waar creatieven en
vrijwilligers uit alle mogelijke disciplines samenkomen, samenwerken en waar een kruisbestuiving
ontstaat. Een plek waar men niet bang hoeft te zijn om iets te proberen en waar experimenteren,
ontmoeten en samenhang worden gestimuleerd. Zij zijn zichtbaar aan het werk, zijn zichzelf,
denken mee, sturen aan, maar bovenal bieden ze anderen ruimte en ruimten om hun dromen waar
te maken.
DOOR zet kunst in brede zin in als communicatiemiddel en gaat graag de interactie aan met een
divers publiek, in de eerste plaats met de buurt, maar inmiddels lijkt er ook een grote
aantrekkingskracht te zijn op mensen uit andere stadsdelen en buiten Dordrecht. De stichting wil
een podium zijn voor aanstormend en gevestigd talent, aan afstudeerprojecten, multidisciplinaire
en multiculturele en sociale evenementen, middels o.a. dans, zang, poëzie, theater en muziek dat
door de reguliere podia onopgemerkt blijft. Daarnaast wil de stichting (kunst)projecten die in het
pand ontstaan de wijde wereld in sturen. De eerste contacten met andere creatieve broedplaatsen
in Europa zijn er al.

Algemene doelstellingen van DOOR
De creatieve en sociale broedplaats DOOR continueren en uitbreiden.
Contact maken, ontmoeten en verbinden staan centraal.
Podium bieden aan aanstormend en gevestigde talentvolle makers die door de reguliere podia
onopgemerkt blijven.
Aanbieden sterke en gevarieerde sociale en culturele programmering.
Ingaan op signalen uit de maatschappij; leegstand, jongeren, levendige binnenstad.
De leer/werkplaats eetcafé (i.s.m. Philadelphia Zorg en haar cliënten) versterken als
huiskamerfunctie.

Werkwijze van DOOR
Het kernteam is het hart van DOOR en vergadert één keer per maand. Tijdens deze vergadering
worden alle lopende en nieuwe activiteiten per werkgroep besproken en worden taken verdeeld.
Nieuwe strategie en ontwikkelingen staan altijd op de agenda. De werkgroepen worden begeleid
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door de kernteamleden en komen regelmatig bij elkaar om te overleggen over hun rol en taak en
wat zij nodig hebben.
Het dagelijks bestuur van DOOR vergadert maandelijks en houdt toezicht op de organisatie, de
financiën, de lopende zaken en biedt ondersteuning aan het kernteam middels gezamenlijke
ontwikkeling van beleid en organisatie. Kernteam en bestuur vergaderen samen minimaal 2 x per
jaar.
Iedereen is onbezoldigd vrijwilliger.

Samenstelling bestuur en kernteam in 2016
Bestuur:
Voorzitter: Kees Dijkman (fotograaf Photocase)
Penningmeester: Rob Pijl (bedrijfseconoom) tot december 2016
Secretaris: Anjo Vrieling (grafisch vormgever/illustrator)
Algemeen bestuurslid: Lennard Seriese (beleidsambtenaar)
Algemeen bestuurslid: Willy Nabuurs (organisatie adviseur)
Algemeen bestuurslid: Agnes Michels (coördinator facturatie) penningmeester vanaf december
2016
Kernteam vertegenwoordiger: Masja Ottenheim (illustrator/sociaal cultureel werker)
Kernteam vertegenwoordiger: Jelle van Laarhoven (financiën en programmering)
Kernteam:
Lisa Moerland (beeldend kunstenaar/coördinator horeca)
Masja Ottenheim (illustrator/sociaal cultureel werker)
Jacoline de Heer (dichter/coördinator PR)
Tessa Smal (autonoom fotograaf/exposities)
Jelle van Laarhoven (financiën en programmering)
Rozanne Verhoeven (PR en Barista)
Dave Verhoeven (beheer en DJ)
Dinie Los (coördinatie verhuur)
Agnes Michels (coördinator facturatie)
Jaime Quant (horeca)
Eric Jansen (productie)
Alka Goos (PR)
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Gebeurtenissen in 2016
Tijdens de zomerstop hebben de vrijwilligers van DOOR achter de schermen stevig doorgewerkt
om klaar te zijn voor het nieuwe seizoen. De keuken is gerenoveerd. In september is DOOR weer
volledig van start gegaan met evenementen en eetcafé volgens nieuw concept.
Het lunchcafé is (vegetarisch) eetcafé geworden en is geopend van woensdag t/m zaterdag van
12.00 tot 20.00 uur. In de keuken en de bediening werken cliënten van Philadelphia.

In juni hebben DOOR en Freegan Kitchen een groen lintje mogen ontvangen van Groenlinks.
DOOR is gekozen door het publiek als doorzetter van de Drechtsteden op het vlak van
duurzaamheid en sociale cohesie.
In de 2e helft van 2016 hebben het bestuur en het kernteam, onder begeleiding van twee coaches,
drie teamsessies gehouden met als doel een gezamenlijk vertrekpunt voor de toekomst van DOOR
vast te stellen. Samenwerking, communicatie (zowel in- als extern), geld en taakverdeling waren
de thema's die besproken zijn. Er zijn drie werkgroepen samengesteld die in 2017 met de thema's
aan de slag gaan.

De eerste WeHelpen Ontmoetingsplek van Dordrecht is bij DOOR. Op woensdag 8 juni is bij
DOOR een bijeenkomst gehouden voor iedereen die initiatieven neemt (of wil nemen) in de stad.
De bezoekers gingen in gesprek over de vraag wat zij voor elkaar kunnen betekenen.
WeHelpen.nl/Dordrecht is een digitale sociale marktplaats waar bewoners met een hulpvraag en
bewoners met een hulpaanbod elkaar kunnen vinden. Streven is dat Dordtenaren die met elkaar
gemeen hebben om iets voor een ander te willen betekenen, elkaar leren kennen en naar
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samenwerking zoeken. DOOR is zo'n initiatief in de stad, met nu ook Meetups voor Stadsmakers
(in samenwerking met Pakhuis de Zwijger in Amsterdam).

De gemeente Dordrecht reikt ieder jaar een vrijwilligersprijs uit aan een instelling, organisatie of
een groep die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor het vrijwilligerswerk in Dordrecht.
DOOR heeft, als jonge organisatie, de 3e prijs ontvangen!
We zijn bijzonder trots dat projecten als DOOR zo worden gewaardeerd door de bewoners van
Dordrecht. Natuurlijk kan dit alleen gerealiseerd worden door de enorme inzet van tientallen
vrijwilligers die allemaal keihard werken!
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Activiteiten in 2016
In 2016 zijn er meer dan 230 activiteiten (meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2015!)
geweest met in totaal 18.000 bezoekers, waarvan een groot aantal actieve deelnemers, die
deelnamen aan o.a.:
aantal bezoekers
42 x Freegan Kitchen (iedere maandag gratis eten voor iedereen)
9 x Poppenfeest

5200
45

12 x Exposities

600

18 x Dansen bij DOOR

300

50 x DOOR|OPEN (open podium)

2100

51 x Concert en poëzie

2000

4 x Nacht van de film

80

10 x Diverse workshops (o.a. poëzie en handlettering)

300

3 x Kunstrondje Dordt

450

3 x Tosti Talks (netwerken en tosti's eten)

90

6 x Diversiteitscafé

240

1 x Vrijwilligerscafé

80

2 x Stadsmakers Meetup (in samenwerking met de bibliotheek)

230

4 x Theaterwerkplaats, waarvan 2 kinder- en 2 volwassengroepen

40

2 x Bachfestival

200

19 x Diverse activiteiten, waaronder soepmiddag, avondmarkt en
19 x schrijven voor Amnesty

1500

Het eetcafé heeft 4000 bezoekers getrokken.
Hiernaast waren er diverse verhuringen aan (besloten) groepen, veel vergaderingen en
overleggen.
DOOR zit op gemiddeld 360 (190 actieve) deelnemers per week, incidentele activiteiten
meegerekend.
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Doelgroep
DOOR heeft een publiek met zeer diverse achtergrond: studenten, kunstliefhebbers,
gezelligheidszoekers, yuppen, gezinnen, sociaal zwakkeren, binnenstadsbewoners, vluchtelingen.
DOOR heeft op 31 december 2016, 60 vrijwilligers, ook van buiten Dordrecht.
De ateliers worden actief gebruikt door 16 kunstenaars. Er is een jongerenatelier waar veel gebruik
van gemaakt wordt. Dit zijn 4 net afgestudeerde getalenteerde makers uit Dordrecht in diverse
disciplines als street art en videomaking. Daarnaast is er een flexwerkatelier.
Publieksbereik
De website heeft op het moment 5 dagelijkse bezoekers en is nog in ontwikkeling.
Er is een paar keer geadverteerd op Facebook.
Wekelijks wordt een persbericht met de uit-agenda naar de verschillende media gestuurd, alsmede
berichten over evenementen.
Er is eenmalig een nieuwsbrief verstuurd.
Maandelijks zijn er 50 A3 posters en 500 A6 flyers met de agenda van de maand gedrukt en
verspreid.
Op 31 december 2016 is er in potentie een publieksbereik van ongeveer 12.500 bezoekers, naast
actieve deelnemers. Dit bereik ontstaat door (vaste) contacten op sociale media: 2327 Facebookvolgers (1375 volgers in 2015) en 126 Twittervolgers (Twitter wordt niet actief ingezet) en door de
plaatselijke media.

Vrijwel dagelijks worden er nieuwsberichten op de DOOR Facebook-pagina geplaatst. In totaal
worden hiermee per maand zo’n 24.500 mensen bereikt. Evenementen en berichten op Facebook
worden 350 tot 1500 keer bekeken.
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Statistiek van Facebook in december 2016.

Berichten van en over DOOR in lokale kranten als de Stem van Dordt (oplage 48.500), Dordt
Centraal (oplage 90.000) en dagblad AD de Dordtenaar (oplage 400.000), worden gemiddeld
2 x per week geplaatst.
Structurele inbedding
De meer dan 230 activiteiten/evenementen zijn georganiseerd door de kernteamleden i.s.m. de
vrijwilligers uit de werkgroepen. Bij dit grote aantal activiteiten zijn er intussen een aantal die een
vaste dag en plek in de organisatie hebben en ook breed bekend zijn bij het publiek.
Je kunt dus zeggen dat de identiteit van DOOR staat en bekend is.
Daarnaast zijn er al diverse contacten en netwerken ontstaan met Dordtse organisaties en
ondernemers, gemeenteambtenaren (in de straat), Stichting Dock, Noordkaap, VVV Dordrecht,
Fair Only, Daantjekookt, Kunstrand, Baracca, Huis van Gijn, Urban Explorers Festival, Dordrecht
Marketing, Pakhuis De Zwijger, Het Dordrechts Museum, Pr8cht, C.O.C., Dordtse Ruimte, Bobby
Kinghe, Bibliotheek Aan Zet, Atelier Route, Bibelot, Kunstrondje Dordt, Sociale wijkteams, De
Popcentrale, Open Monumentendagen, Initiatief zoekt nemer, Do in Dordt, DaVinci College,
Gemiva SVG-groep, Sociale dienst, UWV, Stichting MEE, Yulius, Gemeente Dordrecht, Stichting
Philadelphia Zorg.
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Plannen voor 2017
Het team en de activiteiten van DOOR zijn snel gegroeid. DOOR heeft “last” van haar eigen
succes. Er is een algemeen bestuur (6) en een kernteam (12). Met elkaar vormen zij de dagelijkse
leiding van (de stichting) DOOR. Dit is organisch ontstaan. Nu het groter wordt ontstaat er
behoefte aan afspraken, structuur, financiële duidelijkheid, rollen en verantwoordelijkheden. Maar
dit alles mag het werkplezier niet drukken. Werkdruk van de vrijwilligers is een terugkerend thema.
Het mooie en unieke van DOOR is, dat zij organisch is ontstaan vanuit veel positieve energie. De
kunst is om dit te behouden.
Bestuur en kernteam hebben na individuele gesprekken en drie coaching sessies drie
werkgroepen samengesteld. Zij gaan aan de slag met de zelfbenoemde thema’s: samenwerking,
communicatie (zowel in-als extern), geld en taakverdeling.
Het thema samenwerking loopt als een rode draad door alle thema’s. Hiervoor is geen werkgroep
nodig. Van belang is wel dat er continu aandacht voor is van zowel kerngroep leden als bestuur.
Met de drie werkgroepen worden/zijn afspraken gemaakt:
Er wordt een overzicht gemaakt van de benodigde taken en rollen.
Maak een aanpak voor de interne en externe communicatie. Inclusief een centrale
boodschap en krachtige “slogan” met hoge attentiewaarde.
Maak duidelijke financiële (jaar)rapportages van inkomsten en uitgaven, stroomlijn aanvoer
gegevens en maak helder wat het budget is per kerntaak.
Voor de werkgroepen PR en exposities zijn nieuwe kartrekkers aangetrokken, die nieuwe plannen
hebben voor 2017. Beide onderdelen worden verder geprofessionaliseerd.
Per 1 januari 2017 heeft DOOR een nieuwe penningmeester.
Concrete doelstellingen
De concrete doelstellingen voor 2016 zijn voor een groot deel gerealiseerd:
Er is een beleid voor vrijwilligers, horeca, open podium en risicobeheersing
de samenwerking met externe organisaties is vergroot.
DOOR staat op de agenda van UIT agenda, Dordt Marketing e.a.
Er is iedere week open podium (DOOR|OPEN).
Het bereik van deelnemers en bezoekers is vergroot.
Philadelphia is volledig geïntegreerd.
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Aan het versterken van de interne structuur en samenhang, en het verduidelijken van de rollen en
taken van het dagelijks bestuur en kernteam, wordt ook in 2017 gewerkt.
Voornaamste doelstelling voor 2017 is: consolideren wat we tot nu toe hebben opgebouwd. Met
een stevige basis en een gezamenlijke visie blijven we DOORgaan!
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