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Jaarplan 2021  
Cultuurhuis Garenspinnerij 
 
Inleiding 
Het jaar 2021 zal voor een groot deel in het teken staan van Covid-19. Cultuurhuis Garenspinnerij zag in 2020 een flinke 
beperking om groepslessen in de Garenspinnerij en cultuureducatie in de scholen te mogen geven, festivals en activiteiten 
voor grote groepen te mogen organiseren en verhuurfaciliteiten aan te bieden. Ook een flink deel van 2021 zal nog grote 
beperkingen geven. CHG hoopt na de zomer weer volledig alle activiteiten te kunnen gaan uitrollen zoals we dat gewend 
zijn. Daarmee zetten we 2021 in om weer op het niveau uit 2019 te komen, de periode vóór Covid-19. 
 
CHG heeft een flinke deuk opgelopen in het afgelopen jaar, maar is als culturele onderneming in staat deze klap op te 
vangen. De organisatie is wendbaar, flexibel en innovatief. Waar nodig zijn aanpassingen doorgevoerd in programma’s en 
werkwijzen. Hierdoor zijn we in staat - ook tijdens de pandemie - een groot deel van onze culturele activiteiten door te 
laten gaan. Uiteraard gaat dit niet op voor alles. Het festival op Koningsdag moesten we in 2020 annuleren en ook in 2021 
gaan we dit niet organiseren. Zotte Zaterdag mocht op het laatste moment in oktober  – ook in aangepaste versie – toch 
niet doorgaan.  
We zien pijn bij onze docenten, zeker bij de freelancers. Groepslessen worden uitgesteld. Veel cultuureducatie activiteiten 
die CHG inzet in het onderwijs kwamen stil te liggen omdat de scholen dicht moesten. Dit heeft allemaal verstrekkende 
gevolgen voor de inzetbaarheid van onze docenten. CHG maakte deze loonkosten niet, maar de desbetreffende docenten 
(loondienst en ZZP-ers) missen hierdoor veel inkomsten. Er is onzekerheid bij hen over de toekomst van de culturele sector. 
Zij hebben het afgelopen jaar veel werk zien verdwijnen in concertzalen, exposities, beurzen en festivals. Sommige van hen 
zoeken naar – tijdelijk – alternatief werk om rond te komen. Doorlopend zoekt CHG naar oplossingen om zaken alternatief 
of anders aan te bieden en onze docenten hiervoor in te zetten. Dit heeft een tweeledig doel: we kunnen lessen en 
activiteiten uitvoeren om leerlingen en cursisten te bieden wat ze het liefste willen én we steunen onze docenten door 
declareerbare uren te creëren in een tijd waar veel werk voor ze wegvalt. 
 
De voortdurende lockdown en de aangekondigde ‘derde golf’ van 2021 zorgen ervoor dat er een half cursusjaar aan 
groepslessen verloren gaat. Cursisten die zich hebben ingeschreven voor het seizoen 2020-2021 hebben nog recht op te 
geven lessen uit 2020. We verwachten in april/mei pas weer te kunnen starten met de groepslessen in de Garenspinnerij. 
Dat maakt dat het aantal weken voor de zomervakantie, waarin de lessen gegeven kunnen worden, beperkt zijn. Kortere 
cursussen van 8, 12 of 15 weken kunnen nog worden afgemaakt. Lange cursussen van 30 weken passen niet meer in het 
seizoen, zelfs niet als de we lesduur verlengen van 2 uur naar 2,5 uur. Een deel van deze lessen zal worden gerestitueerd. 
 
In plaats van het ‘voorjaarsseizoen’ van 8, 12 of 15 weken bieden we een alternatief cursusaanbod aan van 5 weken, te 
starten in mei. Zo bedienen we potentiële nieuwe cursisten alsnog en bieden we ook de huidige cursisten een alternatief 
tot aan de zomer. Gelukkig hebben we vrijwel alle individuele (muziek-)lessen online door kunnen geven. 
 
Ook voor de activiteiten binnen het onderwijs heeft deze ontwikkeling gevolgen. We verwachten de 1e 6 maanden niet te 
kunnen invullen en zullen na de zomer de activiteiten in het PO en VO weer oppakken. Hetzelfde geldt voor horeca en 
verhuur; in de 1e 6 maanden verwachten we een daling van 80 procent zien ten opzichte van de periode vóór Corona. 
 
‘Tik tegen je brein, ontdek jouw talent!’ is het motto van CHG en is onszelf ook op het lijf geschreven. Je kunt dit vertalen 
met: Je weet zeker dat de wereld sneller verandert dan ooit. We verrassen, verwarren en verrijken je, zo ben je morgen meer 
dan vandaag, maar ook anders dan vandaag. In 2021 gaan we dit motto verder laden via diverse communicatiemiddelen. 
CHG neemt dit motto mee in haar werkwijze en in alles wat wij bieden aan onze gebruikers. Wij stellen ons steeds de vraag: 
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Waarom ben je als organisatie op aarde en wat zijn de kwaliteiten waarmee CHG zich onderscheid? Deze waarden zijn de 
leidraad bij met maken van lastige keuzes in een ingewikkelde tijd. 
 
CHG verdiept zich in strategie en lange termijn doelstellingen. Zo anticiperen wij op bedreigingen als een pandemie en 
hebben daarvoor een draaiboek ontwikkeld. Hierdoor is CHG als organisatie wendbaar en effectief om in een veranderde 
wereld snel aanpassingen door te voeren en zaken anders in te plannen. De directie, coördinatoren en medewerkers zetten 
zich daarvoor optimaal in. Op basis van gewenste profielen verbinden wij medewerkers aan CHG om samen te komen tot 
het beste team om dit te kunnen.  
 
CHG kijkt verder dan deze pandemie. Wij hebben een belangrijke missie en taak in Gouda. CHG bouwt aan een merk. We 
bouwen aan een gunfactor, aan een culturele onderneming die ‘schouder aan schouder’ staat met de stakeholders: de 
gemeente, de Gouwenaars, de binnenstadwinkeliers, de ondernemers, het onderwijs, de BSO, de culturele partners en de 
regio. CHG is wendbaar en ondernemend. Door de vraag op te halen bij het publiek en de afnemers, bouwen we aan een 
zichtbare en aantrekkelijke culturele organisatie die van grote waarde is voor de stad. We zijn partner van de gemeente in 
het uitvoeren van het cultuurbeleid en voegen waarde toe ‘waarom je in Gouda wilt wonen, werken en verblijven’. We zijn 
er voor alle Gouwenaars: van kinderen die voor het eerst talent ontdekken waarvan ze nooit gedacht hadden dat ze het in 
zich hadden, tot grote talenten die we begeleiden naar conservatoria en kunstacademies. Met een uitgebreid doelgroepen 
beleid richten we ons op de inclusieve stad. Hiervoor is CHG ‘op aarde’ hiervoor zetten we ons in 2021 in. 
 
 
Binnen de huidige subsidiestructuur heeft CHG ruimte gemaakt binnen haar begroting om al haar taken en doelstellingen te 
kunnen realiseren. We bieden – naast activiteiten binnen onze primaire taken – een breed scala aan programma’s en 
activiteiten binnen het sociaal domein. We doen veel in de wijken en de binnenstad, we organiseren diverse festivals. CHG 
is partner in vele samenwerkingsverbanden, zowel met de overige culturele instellingen in de stad als met de 
maatschappelijke organisaties en de Goudse (binnenstad) ondernemers. CHG zet daarmee haar gemeentelijke subsidie 
optimaal in met de meest mogelijke output voor de stad. Juist op deze manier bieden we een grote culturele meerwaarde 
voor Gouda. Dit willen we blijven doen, ook in een komende subsidieperiode vanaf 2023. In samenspraak met de gemeente 
Gouda streven we ernaar dat het huidige subsidieniveau wordt doorgezet en er wederom een convenant voor vijf jaar 
wordt afgesloten. Juist deze meerjarige afspraak biedt stabiliteit en geeft CHG de mogelijkheid om meerjarig beleid te 
ontwikkelen waarmee we onze middelen optimaal kunnen inzetten. 
 
Voor grote evenementen en producties – bijvoorbeeld De Goudse Iconen voor Gouda 750 – investeert CHG zelf én vindt zij 
externe financiering bij gemeentelijke en landelijke Fondsen. Tevens zet CHG inkomsten en middelen in vanuit diverse 
partnerschappen en sponsors. Het totaal aan middelen maakt dat CHG haar activiteiten voor alle Gouwenaars kan 
realiseren. Enkele voorbeelden waarvoor externe financiering wordt gevonden zijn: 

• Koningsdag, multicultureel festival (in 2021 helaas niet mogelijk) 
• Zotte Zaterdag, Middeleeuws festival (Sterevenement) 
• Cultuureducatie met Kwaliteit (regiorol in Midden Holland, bereik alle 32 scholen in Gouda) 
• Urban Curator (gezamenlijke aanstelling C4 voor sociaal domein) 
• Gouds Korenfestival (indien mogelijk met Covid-19) 
• De Goudse Iconen, het grote sociaal-kunstproject voor Gouda750  

 

CHG stelt jaarlijks doelen op voor de primaire taken, zoals daar zijn: 
 

1.1 Cultuureducatie in de scholen 
1.2 Cursussen Vrije Tijd 
1.3 Ontmoeten (Makelaar Amateurkunst & Sociaal domein) 

In 2021 besteedt CHG daarnaast speciale aandacht aan 5 speciale projecten om de doelstellingen te bereiken: 
 

1- De Goudse Iconen (speciaal sociaal-kunst project voor de viering van Gouda750) 
2- Urban Curator  
3- Westergouwe 
4- Invoeren klantenpanels 
5- Verduurzaming 

Het Jaarplan volgt de onderdelen van de Begroting 2021, per onderdeel geven we een korte toelichting.  
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Visie  

Cultuurhuis Garenspinnerij biedt mensen een inspirerende confrontatie met muziek, kunst en cultuur waardoor zij 
hun kijk op de wereld verrijken en zo beter toegerust zijn om te kunnen functioneren in – en een bijdrage leveren 
aan – de samenleving van morgen. 

 
Missie 

Want wij zijn van mening dat de ontwikkeling van creativiteit, kritisch en reflectief denken, esthetiek, communicatie 
en samenwerking enorm verrijkend zij voor wie en wat we zijn als mens, in deze steeds complexere samenleving. 

 
Motto 

‘Tik tegen je brein, ontdek jouw talent!’ is het motto van CHG. Je kunt dit vertalen met: Je weet zeker dat de wereld 
sneller verandert dan ooit. We verrassen, verwarren en verrijken je, zo ben je morgen meer dan vandaag, maar ook 
anders dan vandaag. 
 
 

  

Theaterzaal Cultuurhuis Garenspinnerij 
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Hoofdstuk 1  
Speciale projecten 2021:  
In 2021 zet CHG de volgende speciale projecten in om de doelstellingen te bereiken: 
 

1- Goudse Iconen:  
• De Goudse Iconen is het sociaal-kunst project van CHG waarmee we in 2022 bijdragen aan de festiviteiten in 

het jubileumjaar waarin Gouda viert dat ze 750 jaar stadrechten heeft.  
• 2021 is het jaar waarin CHG met belangrijke zakelijke Goudse partners de productie van 50 beelden gaat 

realiseren. De externe financiering wordt in 2021 afgerond.   
• 50 groepen/individuen worden benaderd om mee te doen aan het project om de beelden te beschilderen of 

anderszins om te vormen tot nieuwe unieke kunstwerken.  
• Tevens worden in 2021 alle voorbereidingen gedaan voor de productie van wandel/fietsroute en boek, er 

worden afspraken gemaakt over het openingsfeest (rondom het Stadhuis) en de plaatsing van de beelden in 
de wijken. Het maakproces wordt gefilmd.  

• De financiële verantwoording van dit project vindt plaats in 2022, de werkzaamheden worden uitgevoerd in 
2020-2022.  
Doel 1: Het stimuleren van verbindingen tussen bewoners van Gouda als bijdrage aan de sociale cohesie en 
een prettige leefomgeving, voor nu en op de langere termijn. Doel 2: Het leven van mensen verrijken met (het 
actief bezig zijn met) kunst en cultuur, vooral ook voor wie dit niet vanzelfsprekend is. Ca 300 deelnemers, ca 
500.000 bezoekers. Partnerschap met : Van Nieuwpoort Groep, GBC, Slang en Staal, Promen, Gemeente 
Gouda. 

 
Ad 2- Urban Curator: 
• De Urban Curator is eind 2020 aangenomen en werkt voor de C4 vanuit het Museum Gouda (24 uur per 

week).  
• In 2021 schrijven we een 2-jarig projectplan en vinden we externe financiering voor het uitvoeren van sociale 

projecten bij een of meer landelijke fondsen.  
• De Urban Curator drukt niet op de exploitatie van CHG.  

Doel is om kunst en cultuur in te zetten in het sociaal domein bij een diversiteit aan doelgroepen. De C4 gaat 
Gouda in en we halen de Gouwenaars de C4 binnen, hiertoe ontwikkelen we community building en zetten we 
projecten op voor jongeren en ouderen. 

 
Ad 3- Westergouwe:  
• Westergouwe heeft op termijn een potentieel van 20.000 inwoners (huidige stand: 661 woningen).  
• In 2021 gaat CHG in gesprek met de inwoners van deze wijk door middel van wijkgerichte marketingacties en 

een beeldscherm op locatie (indien de bouw van het buurtcentrum gereed is). Hierdoor worden de 
activiteiten van de Garenspinnerij zichtbaar.  

• In 2021 worden de voorbereidingen getroffen voor de eerste editie van ‘Buurt neemt CHG over’ een gratis 
speciale workshop dag voor een specifieke wijk. In januari 2022 zijn de inwoners van Westergouwe de eerste 
gasten.  
Doel: CHG realiseert bekendheid bij alle bewoners, komt in contact met een van de bewoners en inventariseert 
de wensen en behoeftes van de wijk. 

 
Ad 4- Invoeren klantenpanels:  
• Samen met de Urban Curator vormt CHG panels met sleutelfiguren uit de stad.  

Doel: Hiermee brengen we ons doelgroepenbeleid op een hoger plan en haalt CHG de vraag op uit de stad om 
aan de hand daarvan specifiek aanbod voor te ontwikkelen. Dit kan in de wijk en in CHG zijn. 

 
Ad 5- Verduurzaming:  
• CHG draagt bij aan CO2 reductie in haar gebouw. Dit is mogelijk door de aanpassing van de achterwand van 

het gebouw, finetunning van ventilatie en verwarming. In 2021 voert de gemeente aanpassingen door in 
StudioGonz waardoor we nog een extra bezuiniging gaan realiseren.  
In 2021 is het doel 36% minder gasverbruik te realiseren. 
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Hoofdstuk 2 
Begroting 2021 

  
BEGROTING 2021 

 

 

 
BEGROTING 2020 (jaarverslag 2019)     

       

       
1. BATEN      

       
1.1 Cultuureducatie 81.451    266.819 

1.2 Cursusgelden Vrije Tijd 441.407    569.582 

1.3 Ontmoeten 130.732    204.602 

1.4 Gemeentesubsidie 1.028.298    1.040.540 

1.5 Subsidies & fondsen derden 29.545    33.545 

1.6 Financiële baten en lasten 0     

          

       

 totaal der baten 1.711.433    2.115.089 

       
2 LASTEN      

       
2.1 personeelskosten 1.155.515    1.274.949 

       
2.2 huisvestingskosten 284.091    298.467 

       
2.3 Bureau- en organisatie kosten 130.089    127.450 

       

2.4 
Activiteits- en 
uitvoeringskosten 212.334    384.592 

       
2.5 Afschrijvingen 44.737    62.282 

       

2.6 
Buitengewone baten en 
lasten 0    0 

       

          

 totaal der lasten 1.826.766    2.147.741 

          

       

 TOTAAL BATEN 1.711.433    2.115.089 

 TOTAAL LASTEN 1.944.275    2.147.741 

 SALDO -115.333    -32.652 

       

 
TOTAAL 
EXPLOTATIERESULTAAT -115.333    -32.652 

 
 
 
 
- . - . - . - . - . - . - . -.- . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . -.- . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . -.- . - . - . - . - . - . - . - . - . - 
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Hoofdstuk 3 
Bereik Cultuurhuis Garenspinnerij in 2021 
 

In 2021 stelt CHG zich als doel om de bereikcijfers weer richting van niveau van 2019 – pre Covid-19 – te krijgen. 
Doel: 46.500 
        
Wat is de waarde van het bereik? 
Cultuurhuis Garenspinnerij brengt mensen in contact met kunst en cultuur. Dat gebeurt op diverse manieren en 
met verschillende mate van intensiteit. Daarom maakt CHG een onderscheid in waarde van dit bereik. 
 
Vrije Tijd 
De leerlingen en cursisten die CHG bereikt in de vrije tijd zijn van grootste waarde. De cursisten volgen – vaak 
langdurig - workshops, cursussen en lessen onder begeleiding van een professionele docent en verdiepen zich in 
één of meer disciplines. Doel: 2.500, is naar beneden bijgesteld i.v.m. uitval voorjaarslessen beeldend. 
 
Onderwijs 
CHG brengt kinderen en jongeren onder schooltijd in aanraking cultuureducatie. Dit gebeurt via workshops in de 
scholen en met leerlingen in de Garenspinnerij. Hiermee bereiken we ook kinderen en jongeren waarvan het de 
thuissituatie niet vanzelfsprekend is dat zij in contact komen met kunst en cultuur. Met cultuureducatie draagt CHG 
bij aan de ontwikkeling van de 21eeuwse vaardigheden en onze missie: ‘Tik tegen je brein, ontdek jouw talent!’. 
CHG acht dit bereik van grote waarde. Doel: 9.075, is naar beneden bijgesteld i.v.m. beperkingen Covid-19. 
 
Ontmoeten 
CHG heeft een groot bereik onder de Goudse bewoners tijdens de vele culturele activiteiten die wij organiseren in 
het gebouw en in de stad. Ook uit de regio bereikt CHG veel mensen. Bezoekers en toeristen komen in de stad af op 
grote culturele activiteiten en festivals. Via o.a. festivals, optredens, exposities, manifestaties, lezingen, kunstreizen 
en verhuringen brengt CHG mensen laagdrempelig in aanraking met kunst en cultuur. Zo bouwt CHG aan de 
‘gunfactor’ voor cultuur in het algemeen en voor CHG in het bijzonder. Onder ‘ontmoeten’ tellen wij ook de 
bezoekers en gebruikers van onze verhuurfaciliteiten. Deze kunnen variëren van externe culturele 
workshopaanbieders tot grote symposia en zakelijke bijeenkomsten. De intensiteit en de duur van ‘ontmoeten’ is 
sterk afhankelijk van de activiteit. Doel: 35.000, Zotte Zaterdag verwacht op 2dgs festival 20.000 bezoekers. 

 
           Begroot 2021          2020    2019 
  
Cursussen vrije tijd volwassenen      1.000      1.200    1.344  
Cursussen vrije tijd jeugd       1.500      1.922    1.110 
Totaal cursussen vrije tijd       2.500      3.122    2.454 
 
Primair onderwijs        2.850      4.011    5.709 
Voortgezet onderwijs       1.850      2.082    4.936 
Kunsteducatie        1.650      1.072    4.501 
Cultuureducatie met Kwaliteit      2.725      5.450    5.450 
Totaal onderwijs        9.075    12.615  20.596 
 
Amateurkunst (incl. festivals)   23.000     1.635  16.120 
Projecten      10.000     3.130  15.017 
Cultuurhuis Garenspinnerij verhuur     2.000     2.864  19.313 
Totaal ontmoeten Cultuurhuis Garenspinnerij  35.000     5.994  50.450 
 
Totaal bereik Cultuurhuis Garenspinnerij  46.575   21.731  73.500 
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Hoofdstuk 4 
Toelichting jaarplan per onderdeel 

Hoofdstuk 4 geeft per onderdeel van CHG een toelichting op de begroting en beschrijft welke activiteiten er worden 
uitgevoerd in 2021.  

 
1.1 Cultuureducatie scholen (primaire taak 1) 
 

Algemeen doel 2021: 
Cultuurhuis Garenspinnerij behoudt in 2021 de belangrijke rol als aanbieder van vraag gestuurde cultuureducatie 
workshops in het primair en voortgezet onderwijs. Wij werken hierin intensief samen met de Brede School en 
bereiken zo alle scholen in Gouda. Daarnaast bevordert CHG via Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) de 
deskundigheid van leerkrachten, biedt cultuureducatie en bouwt aan de verbinding tussen workshops in het primair 
onderwijs en de verbinding naar laagdrempelig speciaal vrije tijds aanbod in een krachtwijk in Gouda. CHG werkt 
hierin binnen CmK samen in Midden Holland en bouwt hiermee aan haar regiofunctie door het organiseren van een 
regionale cultuurdag en ICC-trainingen voor leerkrachten PO uit de gehele regio. 

 
Cultuureducatie doelstellingen voor 2021: 

• 9.075 kinderen en jongeren bereikt CHG met cultuureducatie activiteiten in het onderwijs. 

• 30 scholen bereikt met workshops en cultuureducatie. 

• 190 Workshops gegeven in PO, VO, MBO (door Covid-19 beperkingen worden dit er mogelijk minder). 

• 8 trainingen en opleidingen verzorgt aan leerkrachten PO en VO. 

• Jeugdvoorstellingen 3 stuks, al dan niet met live publiek voor primair onderwijs aan 100 kinderen per keer, 
gemiddeld 9 optredens per voorstelling.  

• Orkest in de Klas: 2x 11 lessen in schooljaar (voorjaar/najaar). Bestaat al enige jaren, beoogd bereik 100 
kinderen per jaar laagdrempelig in aanraking brengen met muziek. Wordt afgerond met een groot concert 
voor ouders en familie. 

• Band in de Klas: 2x 8 lessen in schooljaar (voorjaar/najaar). Beoogd bereik 100 kinderen PO per jaar 
laagdrempelig in aanraking brengen met muziek. Dit project is gestart in najaar 2020 en heeft nu twee edities 
gehad (derde editie moet nog worden gepland, maar is doorgeschoven vanwege Corona). Wordt afgerond 
met een groot concert voor ouders en familie, eventueel gestreamd. 

• Ontwikkelen leerlijn Muziek (jan-jun 2021), start pilot (sep-dec 2021), vervolgens wordt deze leerlijn 3 jaar als 
geheel uitgezet. Doel is een betere start met de kleuter/peutercursussen muziek en de doorstroom naar 
vervolg lessen. Band in de Klas en Orkest in de Klas gaan dan ook onderdeel uitmaken van een groter geheel.  

• Muziek Maak Je Samen bestaat uit twee onderdelen, de schooltournee (kennismaking en promotie van 
instrumenten) en de introductiecursus (verdieping, instrumentale vaardigheden en kennismaking 
samenspelen) als vervolg. De schooltournee heeft gemiddeld een bereik tussen 350-400 kinderen per editie, 
de introductiecursus gemiddeld 35 kinderen. Totaalbereik per editie is gemiddeld 400 kinderen. Wordt 
afgerond met een groot concert voor ouders en familie. Dit is een samenwerking met de Pionier en CHG.  

• CmK: CHG bereikt in Gouda alle 32 scholen, er zitten 6674 leerlingen op basisonderwijs (ook speciaal). Binnen 
het thema kunst en cultuur worden 65 onderschoolse activiteiten aangeboden. 32 scholen schrijven zich voor 
1 of meerdere activiteiten in, ca 500 groepen nemen onder schooltijd hebben deel aan de activiteiten. 
Ca 450 kinderen nemen deel aan 1 of meerder naschoolse lessen.   

 
Kwalitatieve doelstelling cultuureducatie 2021: 
• Kinderen en jongeren kennis laten maken met kunst en cultuur. 
• Begeleiden en trainen leerkrachten PO, VO en MBO via CmK, aanbieden van trainingen en opleidingen.  
• 21ste vaardigheden trainen bij kinderen en jongeren. 
• Het stimuleren van de doorstroming binnen- en buitenschools aanbod: stimuleren dat kinderen ook in hun 

vrije tijd workshops en lessen gaan volgen. 
• De vertaalslag maken van het huidige educatieaanbod naar onderzoekend en ontwerpend leren. 

 
 
Cultuureducatie baten (1.1):     Begroting 2021   Begr. 2020    2019 
 Cursusgeld Cursussen CKV (voortgezet onderwijs) 29.525    57.479     59.049 
 Cursusgeld Cursussen Brede School   11.522    26.525     23.043 
 Cursusgeld Cursussen Primair Onderwijs  33.026    52.776     66.051 
 Cursusgeld Cursussen overig onderwijs    7.380      5.373     14.759 
 Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK)*   --------- *  124.666   124.664 
       81.451  266.819   287.566 
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Risicoanalyse: 
• CHG verwacht de 1e 6mnd van 2021 niet terecht te kunnen in het onderwijs. Daarom nemen we als 

uitgangspunt de gerealiseerde omzet van 2019 minus 100% over de eerste 6 maanden i.v.m. Covid-19. 
  

• *CHG voert ook in 2021 activiteiten uit voor CmK, de financiën lopen vanaf 2021 geheel via de nieuwe 
penvoerder Cultuureducatiegroep Leiden en staan niet meer in onze begroting (zie ook 2.4). 

 
     

Cultuureducatie bereik 2021:    2021(doel)       2020    2019 
 Scholen PO             23            23         23 
 Scholen VO               8              8           8 
 Scholen CmK             32            32         32 
 Totaal scholen             63            63         63  
 
 Bereik leerlingen Primair Onderwijs      2.850          4.011    5.709 
 Bereik leerlingen Voortgezet Onderwijs     1.850          2.082    4.936 
 Bereik kunsteducatie       1.650           1.072    4.501 
 Cultuureducatie met Kwaliteit      2.725       5.450    5.450 
 Totaal cultuureducatie       9.075     12.615  20.596 

 
 

    
 

  Schoolvoorstellingen voor Primair Onderwijs in CHG 
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1.2 Cursussen Vrije Tijd (primaire taak 2) 
 

Algemeen doel 2021: 
De coördinatoren Muziek en Beeldend ontwikkelen een aantrekkelijk cursusprogramma voor alle leeftijden en 
disciplines in de Garenspinnerij. In 2021 zet CHG in op het voorkomen van een verdere daling in cursusinkomsten 
door Covid-19 en verleiden we nieuwe leerlingen door te stromen van korte workshops naar het reguliere aanbod.  
 
Cursussen Vrije Tijd doelstellingen 2021: 
• 2.500 leerlingen.  
• 91 cursussen.  

 
Beeldende e.a. (groeps)lessen: 
• Premium lessen (prijsdifferentiatie) van 2 naar 3 stuks. 
• Verrijk-Je-Kijk lessen wordt vast onderdeel in het aanbod (2 wkn voor €35, doel 70 leerlingen). 
• Ontwikkelen en innovatie cursusaanbod beeldend. 
• Voortzetten Talentklas beeldend van 10 naar 11 leerlingen. 
• We bieden ruimte aan de stichting Goudse Dichtersschool, we verbreden hiermee het cultureel aanbod. Er is 

voor CHG geen verdienmodel. 
• CHG organiseert cursistententoonstellingen gedurende het gehele jaar in CHG en incidenteel op aanvraag 

een externe expositie in de binnenstad. 
 
Muziek (individuele) lessen: 
• Voortzetten Talentklas muziek met 8 jongeren 8 t/m 18 jr (2e jaar). Doel: extra stimuleren van talenten en 

hen meer bieden voor een mogelijke voorbereiding voor kunstvakonderwijs/conservatorium. 
• Ontwikkeling Jazz Academie, pilotjaar 2021-2022, start met 5-10 leerlingen (bestaand en nieuw) en daarna 

doorgroeien. CHG zet bestaande docenten in. Elk deel wordt afgesloten met een concertje, al dan niet in 
combinatie met Spinning Jazz. 

• Doorontwikkeling Instrumentenparade (5-12 jr kennismaken muziekonderwijs, doel Covid-19: 30 kinderen). 
• Doorontwikkeling peuter en kleuter muziekonderwijs om doorstroming logischer te maken. 
• Voorspeelavonden/uitvoeringen 12-15x, doel leerlingen, ensembles en orkesten in de spotlights zetten. 
• Thin Air Project, ensembles en orkesten in de spotlights zetten (Covid-19: 60 man publiek, mei 2021). 
• Cooltalent workshops Verbinden met culturele partners en talentontwikkeling van 12 jongeren. 

 
Cross over Muziek – Beeldend: 
• In 2021 organiseert CHG de speciale Schilderijententoonstelling Mussorgsky; een cross-over project muziek-

beeldend, geïnitieerd om de leerlingen en cursisten een podium te geven. Er wordt muziek gespeeld bij 
schilderijen van cursisten. Maximaal 60 bezoekers per voorstelling (publieksbeperking i.v.m. Corona). CHG 
biedt 6 muziekdocenten en 1 beeldende docent. (Doelstelling van dit project is de ensembles en orkesten 
beter zichtbaar te maken en leerlingen podiumervaring te laten opdoen. Bijkomend doel is om met deze 
publieksactiviteit extra werkgelegenheid te bieden aan docenten in Coronatijd. 

• Gouda bij Kaarslicht voor en door leerlingen en docenten op diverse locaties in de stad (doel: 250-300 
bezoekers. 4 beeldende en 15 muziekdocenten worden ingezet. Bijkomend doel: docenten extra activiteiten 
bieden in Corona tijd).  

 
Overige: 
• Open Huis 5 juni en 12 sep, ca. 400 bezoekers per editie. In september tevens Open Monumentendag. 
• Zomerworkshops 120 jongeren en volwassen, aanbod korte cursussen in augustus. 
• Kwartaalspecials  4x per jr, elk kwartaal 1 workshop muziek of 1 workshop beeldend. Doel 20 deelnemers. 
• Hofstedendagen CHG neemt deel met ensembles en orkesten en presenteert zichzelf.  
• In samenwerking met Quadrant biedt CHG BSO workshops aan de kinderen in alle BSO’s van Quadrant 

(aanbod 22 workshops, reeds ontwikkeld). 
• Stimuleren van bedrijfsworkshops in combinatie met reguliere verhuringen door e-brochure standaard 

meesturen bij offertes (Doel stijging zakelijke verhuur met 10%). 

 
 
Kwalitatieve doelstelling cursussen vrije tijd 2021: 
• We verwarren, stimuleren en confronteren. We maken nieuwsgierig, ontdekken en ontwikkelen nieuwe 

dingen. 
• We onderscheiden ons met ensembles, orkesten, koren en samenspel en stimuleren zo samenspel. 
• We onderscheiden ons met professionele docenten met een vakdidactische achtergrond. 
• We volgen nieuwe ontwikkelingen én laten oude ambachten opnieuw beleven. 
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• We richten ons op een breed publiek, van laagdrempelig tot hoog niveau (bv Talentklas). 
• We bieden Premium Lessen (prijsdifferentiatie). 
• We nemen waar mogelijk gemeentelijke vraagstukken (zoals bodemdaling, verduurzaming en inclusie) mee 

als thema in projecten en workshops om bewustwording te stimuleren. 
        
Cursussen Vrije Tijd baten (1.2):    Begroting 2021  Begr. 2020 2019 
 Cursusgeld cursussen Vrije Tijd    436.681   549.393  532.771 
 Overige activiteiten         3.563       6.717       7.126 
 Inkomsten verhuur instrumenten/verkoop materalen      1.164       9.219       2.327 
        441.407   569.582  542.224 

Risicoanalyse: 
• In 2021 verwacht CHG een daling van 100% groepslessen beeldend in de 1e 6 mnd aan cursusinkomsten als 

gevolg van Covid-19. Door de ‘derde golf’ vervalt het voorjaarsdeel van seizoen 2020-2021 voor de 
groepslessen.  

• De meeste cursusinkomsten komen uit de muzieklessen, deze lopen in Covid-tijd vrijwel geheel door.  
• We zagen in september 2020 een stijging van het aantal inschrijvingen op nieuwe korte producten. Deze 

zetten we in om leerlingen naar het reguliere aanbod door te laten stromen. We besteden in 2021 specifiek 
aandacht aan potentiële aanmeldingen uit Westergouwe, maar verwachten pas vanaf 2022 de eerste 
resultaten. 

 

Cursussen Vrije Tijd bereik 2021:    2021(doel) 2020  2019 
 Volwassenen     1.000  1.200  1.344 
 Jeugd      1.500  1.922  1.110 
 totaal      2.500  3.122  2.454 
 
 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Workshops voor BSO 

& kinderdagverblijven

web rgb 
oker: CC-99-33
petrol: 00-92-AE
purper: 99-00-66

rgb 
oker: 204-153-51
petrol: 0-146-174
purper: 153-0-102

PMS 
oker: 457 C
petrol: 314 C
purper: 227 C

cmyk 
oker: 15-40-90-7
petrol: 100-10-30-0
purper: 40-100-20-10

Dansen, schilderen, muziek maken en nog veel meer! Cultuurhuis 
Garenspinnerij biedt workshops aan voor BSO & Kinderdagverblijven.

muziek - beeldend - theater - dans - media
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1.3 Ontmoeten (Makelaar Amateurkunst/Sociaal domein/Horeca/Verhuur) 
 
1.3a Makelaar Amateurkunst (primaire taak 3) 
 

Algemeen doel 2021: 
• De amateurkunstmakelaar werkt vanuit de Garenspinnerij en verbindt het amateurkunstveld en stimuleert 

onderlinge samenwerking tussen amateurs, stichtingen en verenigingen. 
• De AKM organiseert festivals. Zotte Zaterdag is daarvan het belangrijkste festival en verbindt daar ca 300 

vrijwilligers en diverse instellingen met elkaar. Vanaf 2019 is het een Sterevenement met minimaal 15.000 
bezoekers. 

 
Amateurkunstmakelaar doelen 2021: 
• De amateurkunstmakelaar gaat in 2021 met pensioen. CHG sorteert in overleg met de gemeente voor op een 

soepele overgang naar een goede opvolger en verankering van het budget.  
• Zotte Zaterdag behoudt haar status als sterevenement en bereikt in oktober 20.000 bezoekers op een 2-daags 

festival ivm start Gouda750 (€ 20.000 subsidie en fondsen, per saldo € 20.000 uit budget CHG). 
• Het Korenfestival trekt in 2021 32 koren Gouda en 18 koren regio, met in totaal 1000 zangers en 2500 

bezoekers (Onder voorbehoud van Covid-19). 
• In 2021 wordt in samenwerking met CHG, Filmclub Toverlint en Chocoladefabriek het Gouds Film Festival 

georganiseerd (Onder voorbehoud van Covid-19). 

Kwalitatieve doelstelling Amateurkunstmakelaar 2021: 
• De amateurkunstmakelaar is aanspreekpunt voor het amateurveld. Verbindt, faciliteert en informeert. 
• De AKM beheert de website netwerkamateurkunst.nl. 

        
Risico analyse: 
• De AKM organiseert diverse grote festivals. In 2020 bleek het niet mogelijk Zotte Zaterdag door te laten gaan, 

ook niet in aangepaste Covid-editie. De voortdurende pandemie zal er ook in 2021 voor kunnen zorgen dat 
grote activiteiten verschoven of in het uiterste geval geannuleerd moeten worden. 

• De AKM heeft een beperkte aanstelling in betaalde uren. Hierin loopt betaald werk en vrijwilligerswerk in 
elkaar over. Bij de opvolging van de AKM moet blijken of het aantal uren afdoende is om de doelstellingen in 
de komende jaren te realiseren.  

• Met de ambtenaar cultuur zijn we in gesprek over het voortzetten van de subsidie voor de AMK en 
onderzoeken we de mogelijkheid om dit te koppelen aan de mogelijkheden die een extra 
combinatiefunctionaris kan bieden. 

 
 
 

                                
               Zotte Zaterdag, Middeleeuws festival met ca 16.000 bezoekers 
 
 
 
 
 



Jaarplan 2021  – Cultuurhuis Garenspinnerij 12 

1.3b Sociaal domein (extra primaire taak) 
 

Algemeen doel 2021: 
CHG heeft sinds 2018 het Sociaal Domein als extra primaire taak opgenomen in haar beleid. In 2020 heeft CHG met 
haar partners van de C4 een Urban Curator aangenomen om Gouda breed cultuur voor dit doel in te zetten. In 2021 
schrijft CHG i.s.m. de C4 en de Urban Curator een 2-jarig projectplan en vinden we externe financiering voor het 
uitvoeren van sociale kunst projecten bij een of meer landelijke fondsen. De Urban Curator drukt niet op de 
exploitatie van CHG. Doel is om kunst en cultuur in te zetten in het sociaal domein bij een diversiteit aan 
doelgroepen. De C4 gaat Gouda in en we halen de Gouwenaars de C4 binnen, hiertoe ontwikkelen we community 
building en zetten we projecten op voor jongeren en ouderen. Binnen de exploitatie van CHG organiseren wij 
verschillende activiteiten in het sociaal domein.  

Doel Sociaal Domein 2021: 
• Groene Draad: 10 wkn gratis workshops aan kinderen uit Speciaal onderwijs Korte Akkeren (12 deelnemende 

kinderen. Tentoonstelling met opening door wethouder). 
• KunstMuziekWeken: 3x per jaar biedt CHG workshops voor 24 kinderen uit speciaal onderwijs in de wijken of 

in CHG in de voorjaars-, zomer- en herfstvakantie (Ivm Covid-19 wordt de 1e editie geannuleerd.) 
• Wekelijks biedt CHG Brei in de Garenspinnerij (ouderen e.a. komen gratis breien en ontmoeten elkaar zo). 
• Zing NL met me: CHG biedt gratis zangaanbod voor statushouders om zo de Nederlandse taal te verbeteren 

en met elkaar in contact te komen. In 2021 zoekt CHG samenwerking met Promen en Taalhuis om meer 
mensen te bereiken. Mogelijk gaan deze lessen op locatie gegeven worden. Doel: 20-30 deelnemers. 

• CHG organiseert jaarlijks op vraag gebaseerde samenwerkingsprojecten met maatschappelijke organisaties 
zoals bv met Brownies&downieS, Samen voor Goud en Internationale Vrouwendag (doel: 3x per jaar). 

• De C4/Urban Curator vormt stuurgroepen met sleutelfiguren uit Gouda en  rolt in 2021 een project voor 
ouderen en doelgroepjongeren uit. 

Kwalitatieve doelstelling sociaal domein in 2021: 
• Kennis opdoen en kennis maken met kunst, muziek en cultuur door de doelgroepen. 
• Bevorderen plezier, zichtbaarheid, gezelligheid en gezondheid van de doelgroepen. 
• Een blijvende inzet verankeren van CHG binnen het sociaal domein. 
• Opbouwen van een relevant netwerk aan stakeholders en sleutelpersonen in een inclusieve stad.  
• Samenwerking met diverse doelgroepen uit alle segmenten van de Goudse bevolking.  
• Verbinden van inwoners via kunst en Cultuurhuis Garenspinnerij. 
• Sociale cohesie versterken, leefbaarheid vergroten.  
• Bevorderen inclusie en diversiteit onder medewerkers CHG. 
• Zichtbaarheid C4 in de wijken van Gouda. 
• Het project De Goudse Iconen draagt in 2021 bij aan het sociaal domein. CHG vormt in 2021 een stuurgroep 

met sleutelfiguren. Deze stuurgroep helpt CHG met het samenstellen van een diverse groep deelnemers uit 
alle segmenten van de Goudse bevolking om de 50 beelden te gaan beschilderen en bewerken. Inclusie is een 
belangrijk thema binnen dit project. We zoeken naar een brede scope van deelnemers en zullen tevens 
kunstenaars met een bi culturele achtergrond inzetten voor deelname en begeleiding. 

Sociaal domein:      Begroting 2021   Begr. 2020 2019  
 Kindervakantieweken (speciaal onderwijs) 3 vakanties 2.075 
 Zing NL met me (statushouders, wekelijks in het seizoen)    650    
 Project eenzamen en overige   1.000  ---------  -------            
       3.725 (zie 2.4) 10.800*  0 
 
 *in 2020 waren de kosten hoger ivm een eenmalig fotoproject € 5.500 
 

Risico analyse: 
• CHG zet in 2021 vol in op Sociaal Domein maar heeft lagere kosten begroot in 2021. Dit komt door een 

eenmalig groot fotoproject in 2020 en doordat CHG naast haar eigen activiteiten voor sociaal domein in 2021 
gezamenlijk met de C4 inzet op sociaal domein. De financiering van de Urban Curator drukken niet op de 
begroting van CHG. De activiteitkosten worden gefinancierd vanuit externe fondsen. Deze worden 
aangevraagd door de C4 samen. 

• Wegens Covid-19 kunnen activiteiten komen te vervallen. 
• De Goudse Iconen heeft geen effect op de begroting. CHG legt zelf 30.000 euro (in 2022) in op een totale 

begroting van 203.690 euro. De dekking komt uit externe fondsen en zijn grotendeels al toegekend. Daarnaast 
zijn diverse Goudse bedrijven partner in het project en leveren zaken en diensten in natura. 
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1.3c Beheer: 
Algemeen doel 2021: 
CHG beheert het gebouw de Garenspinnerij voor CHG, StudioGonz en Jeugdtheaterhuis.  
 
Kwalitatieve doelstelling beheer 2021: 
• Een optimale samenwerking tussen de stichtingen CHG, StudioGonz en Jeugdtheaterhuis. 
• Een optimaal gebruik van de huisvesting voor cursussen, workshops, optredens, verhuringen e.a. 

 
 
 

 
1.3d Horeca:  

Algemeen doel 2021: 
De foyer is de centrale ontmoetingsplek in CHG. Daar bevindt zich de informatiebalie, de winkel en de horeca. Het 
personeel is gastvrouw/heer en heeft tevens een toezichthoudende functie. Cursisten, leerlingen, docenten en 
bezoekers kunnen hier terecht voor een drankje of met een vraag. De medewerkers foyer zijn inzetbaar gedurende 
het gehele jaar, ook in vakantieperiodes als er les- of verhuuractiviteiten zijn ingepland. CHG biedt als ‘culturele 
woonkamer van Gouda’ ruimte aan ZZP-ers en studenten om te werken en ontmoeten in de Garenspinnerij. 

 
Doelstelling horeca 2021: 
• CHG realiseert de uitgestelde inrichting foyer/vervanging meubilair. 
• De medewerkers foyer volgen in 2021 een ‘gastvrijheidstraining’. 
• CHG communiceert de mogelijkheid van gebruik foyer als flexibele werkplek voor werkenden en studenten en 

stimuleert zo het gebruik.  
• De foyer is flexibel inzetbaar voor uiteenlopende activiteiten bij (school)workshops en verhuuractiviteiten. 

 
Kwalitatieve doelstelling horeca 2021: 
• Als doorgaans eerste contactpersoon fungeren medewerkers foyer als gastvrouw/heer. Gastvrijheid staat 

daarbij hoog in ons vaandel.  
• CHG biedt een fijne en prikkelende ontmoetings- en werkplek voor leerlingen, gebruikers en huurders. 

 
 
1.3e Verhuur:  

Algemeen doel 2021: 
CHG zet haar faciliteiten in voor externe culturele aanbieders, partijen uit het sociaal domein, particulieren, 
gemeenten en bedrijven. Voor culturele partners biedt CHG tegen gereduceerd tarief lokalen en zalen aan. Primair 
bij verhuur staan de eigen lessen, cursussen en workshops, secondair de structurele verhuur aan externen, tertiair 
de overige huurders. Op basis van deze rangschikking worden ruimtes vrijgemaakt en ingezet. 

 
Doel Verhuur 2021: 
• CHG zet online streaming en Webinars in als nieuw verdienmodel. (Doel 10x gebruik.) 
• CHG is partner in ‘Spot on Gouda’ met 17 partners om de zakelijke verhuur in Gouda te stimuleren. Doel: 

zichtbaarheid vergroten en 10% meer aanvragen te genereren. 
• Via e-brochures biedt verhuur in 2021 standaard (bedrijfs-)workshops aan. Doel 10% meer afname 

bedrijfsworkshops. 

 
Kwalitatieve doelstelling verhuur 2021: 
• Vanaf 2021 biedt CHG de extra mogelijkheid voor Webinars en online streaming, zo komen we tegemoet aan 

de wens om een grote groep online te kunnen bereiken in een tijd dat dit fysiek niet mogelijk is.  
• In nauw overleg maakt CHG gebruik bij verhuur van de ruimtes van StudioGonz en Jeugdtheaterhuis. 
• In 2021 lanceert CHG samen met 17 aanbieders in Gouda. De website SPOT ON GOUDA om zakelijke verhuur 

te bevorderen.  
• Middels een e-brochure maken we huurders attent op de mogelijkheid om (zakelijke) workshops tijdens een 

event of verhuur af te nemen.  
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Ontmoeten bevat de volgende onderdelen:   Begroting 2021   Begr. 2020   2019 
 Beheerbijdrage (Jeugdtheaterhuis en StudioGonz)   50.231    48.750    48.524 
 Horeca        41.799    81.875    83.597 
 Verhuur        38.702    73.977    77.404 
       130.732  204.602  209.525 
 
 

Risico analyse: 
• Horeca: CHG verwacht -100% omzet over de eerste 6 mnd, herstel vanaf tweede helft jaar.  
• Verhuur: CHG verwacht -100% omzet over de eerste 6 mnd, herstel vanaf tweede helft jaar 
• Grenzen verhuur: CHG ziet de grens van mogelijkheden om externe verhuurders te kunnen faciliteren. Zeker 

omdat dit doorgaans gebeurt op momenten dat de primaire activiteiten ook plaatsvinden. Door incidenteel 
slim gebruik te maken van de eigen ruimtes van Jeugdtheaterhuis en StudioGonz is er nog een kleine 
mogelijkheid tot groei. Het doel is om het niveau van 2019 weer te behalen en eventueel met een kleine 
marge te laten groeien.  

 
 

Ontmoeten bereik 2021:     2021(doel) 2020  2019 
 Amateurkunst (Zotte Zaterdag/Korendag/MMJS) 23.000  1.635  16.120 
 Projecten  (o.a. sociaal domein)   10.000  3.130  15.017 
 Cultuurhuis Garenspinnerij (o.a. verhuur)*    2.000  2.860  19.313 
 Totaal      35.000  7.625  50.450   

 
*In 2019 huurde een kerk wekelijks het theater. Dit stopte in 2020.    

 
 

        
 
             Speciale workshop met medewerkers van Brownies&downieS      Fototentoonstelling Bram Tackenberg “Woonkamers Korte Akkeren’ 
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1.4 Gemeentesubsidie 
 

Algemeen doel 2021: 
• CHG ontvangt jaarlijks gemeentelijke subsidie voor het uitvoeren van haar primaire taken en aanvullende 

activiteiten. De verantwoording van de cijfers wordt gepubliceerd middels het Jaarverslag.  
• Binnen de huidige subsidiestructuur heeft CHG ruimte gemaakt binnen haar begroting om al haar taken en 

doelstellingen te kunnen realiseren. Dit willen we blijven doen, ook in een komende subsidieperiode vanaf 
2023. Daarom moet de subsidie gelijk blijven. 

• Voor grote evenementen en producties – bijvoorbeeld De Goudse Iconen voor Gouda 750 – investeert CHG 
zelf én vindt zij externe financiering bij gemeentelijke en landelijke Fondsen. Tevens zet CHG inkomsten en 
middelen in vanuit diverse partnerschappen en sponsors. Het totaal aan middelen maakt dat CHG haar 
belangrijke bijdrage voor alle Gouwenaars kan realiseren. 

Doel gemeentesubsidie 2021: 
• Het voortzetten van de subsidieafspraken en een hernieuwd vijfjarig subsidieconvenant vanaf 2023. 
• In maart 2021 zijn de landelijke verkiezingen, in mei 2022 de gemeentelijke verkiezingen. In 2021 gaat de 

directie in gesprek met de gemeentefracties om te lobbyen voor het voortzetten van de meerjarige 
subsidieafspraken. 

Kwalitatieve doelstelling gemeentesubsidie 2021: 
• CHG biedt – naast activiteiten binnen de primaire taken – een breed scala aan programma’s en activiteiten 

binnen het sociaal domein. We doen veel in de wijken en de binnenstad, we organiseren diverse festivals. 
CHG is partner in vele samenwerkingsverbanden, zowel met de overige culturele instellingen in de stad als 
met de maatschappelijke organisaties en de Goudse (binnenstad) ondernemers. CHG zet daarmee haar 
gemeentelijke subsidie optimaal in voor optimale output voor de stad. Juist op deze manier bieden we een 
grote culturele meerwaarde voor Gouda.  

Risico Analyse: 
• Bij wijziging van de huidige gemeentecoalitie, het wisselen van wethouders en de financiële weerslag van 

Covid-19 kunnen nieuwe inzichten ontstaan ten opzichte van het subsidiebeleid. Juist in deze periode heeft de 
gemeente Gouda zich sterk gemaakt om de kwetsbare culturele sector overeind te houden. Het ligt dan ook in 
de verwachting dat CHG vanaf 2023 wederom kan rekenen op een meerjarig subsidieconvenant op een 
vergelijkbaar niveau als het huidige. 
 

Gemeentesubsidie bevat de volgende onderdelen:  Begroting 2021 Begroting 2020   2019 
 Gemeente Gouda         956.242   967.898     932.716 
 Gemeente Gouda inzake Kunsteducatie        27.226      27.558       27.900 
 Gemeente Gouda inzake Makelaar Amateurkunst       20.830      21.084       21.344 
 Gemeente Gouda inzake Combinatiefunctie        24.000      24.000       24.000 
       1.028.298 1.040.540 1.005.960 
 

• De gemeentesubsidie is begroot met een indexering van 1,8 procent.  
• De meerjarige gemeentesubsidie loopt van 2018-2022. 
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1.5 Subsidies & Fondsen derden 
 

Algemeen doel 2021: 
CHG ontvangt jaarlijks donaties van Vrienden. Incidenteel ontvangt CHG een donatie en jaarlijks zijn er bijdragen 
van sponsoren/partners. Voor diverse projecten wordt er een beroep gedaan op Fondsen uit Gouda en overige 
externe Fondsen. Dit wordt niet in de begroting meegenomen.  

 
• CHG heeft 25 vrienden die € 30 per jaar doneren. Jaarlijks ontvangen deze Vrienden een brief voor hun 

bijdrage. Er is geen actief beleid om het aantal Vrienden te vergroten. 
• CHG heeft een Culturele ANBI status en roept jaarlijks donateurs op een schenking te doen. Incidenteel wordt 

hier gehoor aan gegeven.  
• CHG kent sponsors en partnerschappen. De directie zet zich in deze afspraken jaarlijks te verlengen. Ook de 

Amateurkunstmakelaar verbindt diverse sponsors en partners met o.a. Zotte Zaterdag. 
• Voor De Goudse Iconen benadert CHG actief Goudse bedrijven om als  sponsor/partner op te treden in het 

grote project van Gouda750. Voor 2022 wordt ruim 40.000 euro aan sponsoring gevonden. Grotendeels is dit 
in diensten en natura. 

Risico Analyse: 
• Bijdragen van Vrienden zijn afhankelijk van de betrokkenheid en vrijgevigheid van de gever. Economische 

ontwikkelingen spelen mee in de financiële ruimte die mensen hebben en de bereidheid om een bijdrage te 
doen. 

• Sponsorcontracten worden jaarlijks geëvalueerd alvorens ze worden verlengd. Ook hierin speelt mee in hoe 
verre de bedrijven last hebben van de pandemie en recessie. 

 
 
Subsidie & Fondsen derden bevat de volgende onderdelen: Begroting 2021 Begroting 2020 2019 
 Bijdragen Vrienden          750        750       795 
 Overige fondsen en bijdragen   28.795       32.795  38.746 
       29.545  33.545  39.541 
 
 

Overige fondsen en bijdragen: 
• Rabobank           2.066 
• Heuvelman        1.054   
• DPG         5.675   
• Bijdrage Zotte Zaterdag externe fondsen   20.000 

       28.795  (zie 1.5)  
  

 
Rondleiding met wethouder, ambtenaar en sponsoren in Kunstmuseum Den Haag door directeur 
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2.1 Personeelskosten  
Doel 2021 
• Tijdens de lockdown werkt het ondersteunend personeel vanuit huis.  
• Ook als de pandemie voorbij is biedt CHG de mogelijkheid aan ondersteunend personeel om vanuit huis te 

werken. In overleg met de directie wordt bepaald in welke verhouding dit gewenst is.  
• Docenten kunnen individuele lessen online geven, zeker als Covid-19 daartoe noodzaakt. 

1 directeur-bestuurder. 
1 controller. 
77 docenten. 
11 bureau- en projectmedewerkers. 
3 medewerkers beheer. 
13 winkel/horeca medewerkers. 
19 ondersteunende vrijwilligers. 125 totaal, 52 dienstverband (14,34 fte) en 55 op contractbasis.  

 
Kwalitatieve doelstellingen: 
• Door thuiswerken te stimuleren komen we tot een betere afstemming van de bezetting op kantoor, zorgen 

voor een betere spreiding en verminderen overlast in de kantoortuin. 
• CHG werkt aan een inclusief medewerkersbestand. Projectmatig zet CHG medewerkers in met een bi culturele 

achtergrond, om activiteiten in en met de wijk Korte Akkeren te realiseren (Groene Draad Project). In de 
uitvoering en begeleiding van De Goudse Iconen richten we ons in 2021 en 2022 op de inzet van verschillende 
medewerkers met een Marokkaanse, Poolse, Syrische of Afrikaanse achtergrond, met de inzet om deze 
contacten in de verder toekomst uit te bouwen. 

Personeelskosten direct 
Personeelskosten direct bevat de volgende onderdelen:  Begroting 2021 Begroting 2020 2019 
 Docenten loondienst     309.450  382.592  327.976 
 Cultuurcoaches (subs. Combinatiefunctie)     33.000    31.636    20.062 
 Docenten zzp     175.976  234.503  248.207 
 Risicobudget onderdekking                0      7.500      8.208 
       518.426  656.231  604.453 
 

• De docentkosten zijn in 2021 lager doordat er minder docenturen ingezet worden in cultuureducatie t.o.v. 
2019 (door Covid-19).  

• Risicobudget onderdekking vervalt: er is in seizoen 2020-2021 geen dusdanige leegstand dat docenten 
deeltijdontslag krijgen, dus geen transitiekosten. 

Personeelskosten indirect 
Personeelskosten indirect bevat de volgende onderdelen:  Begroting 2021 Begroting 2020 2019 
 Directie      113.999  113.400  111.301 
 Administratie     323.273  302.501  303.718 
 Horeca (incl. receptie/winkel/gastvrouw/heer)  134.808  129.283  134.915 
 Beheer        61.326    58.676    56.693 
       633.405  603.860  606.627 

• In 2021 geen stijging kosten directie.  
• Administratie, horeca en beheer stijging ca 4% (2% cao en regel). 
• In 2021 zijn er extra kosten beheer i.v.m. met het uitbreiden van uren. 

 
Overige personeelskosten  
Overige Personeelskosten bevat de volgende onderdelen:  Begroting 2021 Begroting 2020 2019 
 Reiskosten docenten    30.000  34.000  33.469 
 Deskundigheidsbevordering      7.500    8.635      -837 
 Bedrijfsgezondheidszorg      7.000    7.703    7.456 
 Werving        1.500    1.232           0 
 Overige kosten     10.000  10.270  10.552 
       56.000  61.840  51.290 

• Reiskosten dalen wat door minder inzet docentenuren 
• Deskundigheidsbevordering: het jaarlijkse scholingsbudget is bij veel personeelsleden al maximaal gevuld  

(€ 2.500). Coaching directie (2.500), onvoorzien (2.500) 
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2.2 Huisvestingskosten 
  
       Begroting 2021 Begroting 2020 2019 
 Huisvestingskosten    284.091  298.467  299.084 

 
Verduurzaming in 2021: 
• Door aanpassing achterwand heeft de gemeente een prognose becijferd van 36% minder gasverbruik. 

Hierdoor is een reductie op het jaarlijkse energiegebruik geprognotiseerd. De besparing als gevolg van deze 
reductie bedraagt per saldo € 4.000 en is in mindering gebracht op de energiekosten. 

• Door de warmteaanvoer van StudioGonz aan te pakken zal nog een extra bezuiniging gerealiseerd kunnen 
worden, hiervoor zullen in 2021 aanpassingen in de LBK uitgevoerd worden door de gemeente. Verdere 
finetunning van ventilatie en verwarming door beheer draagt tevens bij aan de co2 reductie.  

• CHG drukt vanaf 2021 op gerecycled papier indien mogelijk. (Doel 2021drukwerk 90% gerecycled.) 
• Spaartegoed wordt deels geplaatst bij Triodos en ABN/AMRO. 
• In 2021 voeren we de uitgestelde vervanging meubilair foyer door (ca 20.000). De afschrijvingen van deze  

investeringen zijn begroot in de afschrijvingskosten. 

 
2.3 Bureau- en organisatiekosten 
  
       Begroting 2021 Begroting 2020 2019 

Bureau- en organisatiekosten   130.089  127.450  148.350 
 

• Automatisering: in 2021 geen extra investering ICT Avantage (overstap naar Office 365) 
• In 2021 zijn er geen Certificeringskosten (zijn slechts 1x per 4 jaar) 

 
 
2.4 Activiteitkosten 
 
 Activiteitkosten      Begroting 2021 Begroting 2020 2019 
Overige Activiteitkosten bevat de volgende onderdelen:    
 Kunsteducatie (zie 1.1)     22.039  22.558  22.900 
 Cultuurcoach (zie 1.1)     30.000  30.000    9.938 
 Makelaar amateurkunst (zie 1.3)    65.687  57.719  66.501 
 Sociaal Domein (zie 1.3)       3.725  10.850  45.881 
 Bijzondere en nieuwe activiteiten    21.100  36.000           0 
 Extra projecten (zie 1.2)     27.618  19.972           0 
        170.168  177.099               145.220 
 

Bijzondere en nieuwe activiteiten:    Begroting 2021  
Koningsdag (niet in 2021 ivm Covid-19)   0 
Excursies (zijn kostenneutraal, voor baten zie 1.3)  17.500    
Disco/Spinning Jazz en overige (opbrengsten in 1.3)  3.600 
       21.100 (zie 2.4) 

 
Uitvoeringskosten (2.4)      Begroting 2021 Begroting 2020 2019 
 Uitvoeringskosten      8.356  14.720  16.712 
 Deze kosten zijn lager ivm minder uitvoeringen in 2021  
 
        Begroting 2021 Begroting 2020 2019 
Cultuureducatie met Kwaliteit (2.4)     0*  124.666             124.408 
• *CmK loopt vanaf 2021 geheel via de nieuwe penvoerder Cultuureducatiegroep Leiden en staat niet meer in onze 

begroting  
 
        Begroting 2021 Begroting 2020 2019 
Horeca en verhuur (2.4)      33.810  68.107                65.892 
• Horeca: we verwachten -100% omzet over de eerste 6 mn , herstel vanaf tweede helft jaar. (-50% gehele jaar)  
• Verhuur: we verwachten -100% omzet over de eerste 6 mnd, herstel vanaf tweede helft jaar. (-50% gehele jaar)  
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2.5 Afschrijvingen 
 
        Begroting 2021 Begroting 2020 2019 
Afschrijvingen (2.4)      44.737  62.282               45.530 
• In 2020 waren de afschrijvingen hoger begroot ivm de inrichtingskosten foyer 

 
 

 
 
 
 
 
 
3. Communicatie 
Via een brede marketingmix zet CHG middelen in om haar programma onder de aandacht te brengen bij (potentiële) 
leerlingen, cursisten, gebruikers en stakeholders. CHG zet hier in op algemeen bereik en op speciale acties gericht op één of 
meer speciale doelgroepen. CHG heeft een medewerker communicatie. 
Jaarlijks worden de volgende marketingkanalen gebruikt: 

Print: 
• Kwartaalbrochures, flyers, workshopsbrochures, programmaoverzicht, posters 
• A0 posters (langs de weg en in CHG) 
• Krantenpagina’s in de Goudse Post 
• Jaarlijkse eigen krant 12p met het gehele programmaoverzicht en info over activiteiten 
• Elk kwartaal een artikel in AD Groenhart over een evenement of expositie 

Digitaal: 
• Schermen (in CHG, in de Chocoladefabriek en Westergouwe) 
• Scherm Filmhuis Gouda 
• Website 
• Indebuurt.nl, Goudabruist.nl, goudsepost.nl 
• 1x per mnd Nieuwsbrief CHG, Brede School 
• Persberichten 
• Socials (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter) 
• Verhuurfaciliteiten worden gecommuniceerd via website en flyers. In 2021 starten we met een e-brochure 

met bedrijfsworkshops. 
• Via de website spotongouda.nl presenteert CHG zich op de zakelijke verhuurmarkt. 
• Sinds maart 2020 zet online communicatiebureau INTK voor CHG Google Ads in. Via Google Adwords worden 

de activiteiten van CHG beter gevonden, de website is beter zichtbaar. Gericht worden Ads ingezet om acties 
te promoten. Tevens krijgen we inzicht in het klikgedrag van bezoekers.  

• In 2021 passen we de marketingmix bij DPG aan en zien we een verschuiving van ‘print’ naar online 
marketing, waardoor we gerichter de doelgroepen gaan benaderen. 
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Motto ‘Tik tegen je brein, ontdek jouw talent!’: 
• In 2021 laden we het motto “Tik tegen je brein, ontdek jouw talent!’ Het logo wordt doorontwikkeld door 

3Megawatt. Het huidige logo wordt verbonden met het motto, zowel in 2D als in giff. We lanceren dit beeld 
op de Open Dag, medio 2021. 

• Door gebruik te maken in de communicatie van ‘echte’ leerlingen en docenten kunnen we hen tevens 
inzetten als ambassadeurs voor CHG. Via quotes en interviews ondersteunen zij zo het motto. (Wij zijn de 
Garenspinnerij). 

• In 2021 richt de A0 postercampagne zich op 1: Popafdeling (muziek) en 2: Kinderafdeling (beeldend). In Gouda 
en regio worden de A0 posters geplaatst. 

• Banieren met logo en motto worden ingezet bij externe activiteiten om de zichtbaarheid te vergroten. 

Gebouw: 
• ‘Culturele huiskamer van de stad’, we communiceren dat studenten en werkenden een plekje kunnen 

gebruiken in de foyer. Er zijn stroompunten en er is een gastenwifi. 

Presentaties, optredens en festivals: 
• Door tentoonstellingen en optredens in CHG en daarbuiten zetten we leerlingen in het voetlicht. Met de 

ensembles onderscheiden we ons van overige aanbieders, en stimuleert CHG samenspel.  
• Docenten en medewerkers krijgen een T-shirt met het logo en motto. Hiermee presenteren wij ons bij externe 

activiteiten zoals workshops, optredens e.a. Het shirt wordt gemaakt van eco-vriendelijk materiaal. 
• Twee maal per jaar organiseert CHG Open Dagen (ca 400 bezoekers per keer). 
• Voorspeelavonden, ensembleavonden, lezingen, openingen van tentoonstellingen, kunstreizen en vele 

culturele activiteiten gedurende het jaar worden ingezet om van CHG een bruisend cultuurhuis te maken. 
• Zichtbaar door banieren met logo & motto op festivals in de stad. 

 
Ophalen vraag: 
• Onze partner de Brede School haalt jaarlijks de vraag op bij alle scholen in Gouda. Op basis van de vraag wordt 

het programma cultuureducatie samengesteld en verspreid onder alle scholen door de Brede School. Op basis 
van de vragen uit PO, VO en MBO biedt CHG maatwerk aan cultuurworkshops. Er is regelmatig overleg met 
schooldirecties en leerkrachten uit het onderwijsveld. Op de website CHG wordt onder ‘workshops’ het 
gehele programma gepresenteerd.  

• Jaarlijks wordt het cursusaanbod geëvalueerd, via een enquête worden cursisten bevraagd over het aanbod.  
Deze input nemen we mee in het aanpassen, innoveren en eventueel uitbreiden van het cursusprogramma.  

• CHG heeft structureel overleg met de culturele instellingen van Gouda (C9) om gezamenlijk activiteiten te 
ontwikkelen en uit te voeren. 

 
WvdB feb 2021 
. - . - . - . - . - . - . -.- . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . -.- . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . -.- . - . - . - . - . - . - . - . - . - . –  
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Bijlage: Kwalitatieve & kwantitatieve projectdoelen 
 
 
Kwalitatieve & kwantitatieve projectdoelen 
 
 
Muziek 
 
Instrumentenparade 
 

Kwalitatieve doelen 
 

De instrumentenparade laat kinderen in de leeftijd van 5 t/m 12 op informele manier 
kennismaken met het instrumentale en samenspel aanbod van de Garenspinnerij. 

Kwantitatieve doelen 
(Gepland) bereik 
 

30 kinderen (op basis van bereik in oktober 2020 – lager bereik i.vm. corona). Regulier 
doelbereik 75 kinderen. 

Gepland / afgerond 
 

27 maart 2021 
(mits het kan i.v.m. corona maatregelen) 
 

 
Jazz academie 
 

Kwalitatieve doelen 
 

Vernieuwing en uitbreiding van het cursusaanbod op een gebied waar nog weinig 
regionaal aanbod voor bestaat.  

Kwantitatieve doelen 
(Gepland) bereik 
 

Verwacht bereik 5-10 leerlingen in het pilotseizoen 2021-2022. 

Gepland / afgerond 
 

Doorlopend, eerste editie start in september 2021 

 
Talentklas muziek 
 

Kwalitatieve doelen 
 

De Talentklas Muziek heeft als doel om leerlingen met een bijzondere aanleg en 
interesse voor muziek meer kansen te bieden. We willen deze leerlingen de kans 
geven om zich meer in hun instrument te verdiepen, zowel instrumentaal, muzikaal en 
op het podium. De talentklas muziek richt zich op jongeren van 8 t/m 18 jaar. 

Kwantitatieve doelen 
(Gepland) bereik 
 

Jaarlijks doen er 8 leerlingen mee met de talentklas Muziek. 

Gepland / afgerond 
 

Doorlopend, derde editie start in september 2021 

 
Voorspeelavonden /uitvoeringen 
 

Kwalitatieve doelen 
 

We zetten de leerlingen, ensembles en orkesten die de Garenspinnerij rijk is voor het 
voetlicht. Jezelf presenteren is een essentieel onderdeel van de ontwikkeling als 
muzikant. 

Kwantitatieve doelen 
(Gepland) bereik 
 

Jaarlijks organiseren we 12-15 voorspeelavonden en andere uitvoeringen, aantal 
bezoekers: 

Gepland / afgerond 
 

Doorlopend 

 
Spinning jazz 
 

Kwalitatieve doelen 
 

 

Kwantitatieve doelen 
(Gepland) bereik 
 

Jaarlijks organiseren we … Spinning Jazz sessions 

Gepland / afgerond 
 

Doorlopend 
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Beeldend  
 
Talentklas beeldend 
 

Kwalitatieve doelen 
 

De Talentklas Beeldende Vorming heeft als doel, naast verbreding ook verdieping te 
bieden aan gemotiveerde getalenteerde jongeren die graag meer willen leren over 
beeldende kunst, bijbehorende technieken en het gebruik van materialen.  
De jongeren werken zowel 2dimensionaal als 3dimensionaal.  
Oriënteren, onderzoeken, uitvoeren en evalueren zijn eveneens belangrijke doelen.  

Kwantitatieve doelen 
(Gepland) bereik 
 

11 jongeren in de leeftijd 12-18 jaar. 

Gepland / afgerond 
 

Doorlopend, derde editie start in september 2021 

 
Multidisciplinair 
 
Schilderijententoonstelling 
 

Kwalitatieve doelen 
 

Verbinden we diverse disciplines, zetten we de ensembles en orkesten die de 
Garenspinnerij rijk is voor het voetlicht en onderscheiden we ons. Daarnaast is deze 
activiteit bedoeld als compensatie voor de gemiste groepslessen muziek en bieden we 
met deze activiteit extra werkzaamheden aan docenten als steun bij Covid-19 (dit is 
vooralsnog eenmalig). 
 

Kwantitatieve doelen 
(Gepland) bereik 
 

Maximaal 60 man publiek (i.v.m. corona restricties) 

Gepland / afgerond 
 

8 april 2021 
(mits het kan i.v.m. corona maatregelen) 
 

 
Thin Air project 
 

Kwalitatieve doelen 
 

We zetten de ensembles en orkesten die de Garenspinnerij rijk is voor het voetlicht en 
onderscheiden we ons. Daarnaast is deze activiteit bedoeld als compensatie voor de 
gemiste groepslessen muziek. 

Kwantitatieve doelen 
(Gepland) bereik 
 

Maximaal 60 man publiek (i.v.m. corona restricties) 

Gepland / afgerond 
 

1 mei 2021 
(mits het kan i.v.m. corona maatregelen) 
 

 
Open huis 
 

Kwalitatieve doelen 
 

Juni: lancering nieuwe programma cursussen aan de stad. Kennismaking met 
docenten 
September: promotie om in te schrijven en tevens Open Monumentendag. 

Kwantitatieve doelen 
(Gepland) bereik 
 

Ong. 400 bezoekers per open huis (mits maatregelen dit toelaten) 

Gepland / afgerond 
 

5 juni 2021 & 12 september 2021 (?) 

 
Midzomerevenement 
 

Kwalitatieve doelen 
 

Verbinden we diverse disciplines, zetten we de cursisten in het voetlicht, 
onderscheiden we ons, zetten we CHG op de kaart in Gouda en omstreken en bieden 
we extra werkzaamheden aan docenten als steun bij Covid-19 (dit is eenmalig en is het 
doorgeschoven kaarsjesavondplan 2020). 
 

Kwantitatieve doelen 
(Gepland) bereik 
 

250-300 man (mits corona maatregels het toelaten). 

Gepland / afgerond 
 

Doorlopend, volgende editie  29-30 mei 2021 
(mits het kan i.v.m. corona maatregelen) 
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Zomerworkshops 
 

Kwalitatieve doelen 
 

Kennismaking met CHG en/of verdieping van reguliere cursus. Verbinden aan CHG. 
 

Kwantitatieve doelen 
(Gepland) bereik 
 

120 jongeren en volwassenen 

Gepland / afgerond 
 

Laatste drie weken van de zomervakantie (?) 
 

 
Kaarsjesavond 
 

Kwalitatieve doelen 
 

Zichtbaarheid in de stad. In de stad zijn we onderdeel van het stadsevenement 
(optredens op diverse locaties). In CHG een gecombineerd evenement, samenwerking 
met JTH en Studiogonz, multidisciplinaire samenwerkingen 

Kwantitatieve doelen 
(Gepland) bereik 
 

250-300 man intern en 10.000 bezoekers optredens in de stad. 

Gepland / afgerond 
 

10 of 17 december 2021 

 
Kwartaalspecials 
 

Kwalitatieve doelen 
 

Thematisch werken, losse workshops of lessen die een doelgroep zal aanspreken die 
graag creatief bezig is maar zich niet voor langere tijd wil of kan binden. Deze specials 
zullen niet in het jaaroverzicht aan het begin van het seizoen worden aangeboden.  
 

Kwantitatieve doelen 
(Gepland) bereik 
 

20 ?? 

Gepland / afgerond 
 

4 x per jaar, elk kwartaal 1 workshop muziek en/of 1 workshop beeldend. 

 
Buurtdag Westergouwe 
 

Kwalitatieve doelen 
 

CHG realiseert bekendheid bij alle bewoners, komt in contact met een van de 
bewoners en inventariseert de wensen en behoeftes van de wijk. 
 

Kwantitatieve doelen 
(Gepland) bereik 
 

Onbekend, nieuw te ontwikkelen activiteit 

Gepland/ afgerond 
 

 5 januari 2022 

 
Educatie 
 
Workshops Primair Onderwijs 
 

Kwalitatieve doelen 
 

De leerling kan zich openstellen voor diverse kunstuitingen, de leerling beheerst 
enkele technieken en vaardigheden om een opdracht uit te voeren, de leerling kan 
met verschillende materialen, technieken en vaardigheden experimenteren, de 
leerling kan kunstuitingen van zichzelf waarderen, de leerling kan reflecteren op eigen 
werk en dat van anderen. 
 

Kwantitatieve doelen 
(Gepland) bereik 
 

 

Gepland / afgerond 
 

Doorlopend 

 
Workshops BSO 
 

Kwalitatieve doelen 
 

De leerling kan zich openstellen voor diverse kunstuitingen, de leerling beheerst 
enkele technieken en vaardigheden om een opdracht uit te voeren, de leerling kan 
met verschillende materialen, technieken en vaardigheden experimenteren, de 
leerling kan kunstuitingen van zichzelf en anderen waarderen, de leerling kan 
reflecteren op eigen werk en dat van anderen. 
 

Kwantitatieve doelen 
(Gepland) bereik 
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Gepland / afgerond 
 

Doorlopend  

 
Workshops Voortgezet onderwijs 
 

Kwalitatieve doelen 
 

De leerling kan zich openstellen voor diverse kunstuitingen, de leerling beheerst 
enkele technieken en vaardigheden om een opdracht uit te voeren, de leerling kan 
met verschillende materialen, technieken en vaardigheden experimenteren, de 
leerling kan kunstuitingen van zichzelf en anderen waarderen, de leerling kan 
reflecteren op eigen werk en dat van anderen. 
 

Kwantitatieve doelen 
(Gepland) bereik 
 

 

Gepland / afgerond 
 

Doorlopend 

 
Educatieve voorstellingen (werkgroep KE nieuwe opzet) 
 

Kwalitatieve doelen 
 

Kinderen gedurende hun schoolcarrière minimaal drie keer op receptieve wijze laten 
kennismaken met theater en muziek, d.m.v. het bezoeken van een voorstelling 
(werkgroep KE nieuwe opzet) en de daarbij behorende verdiepingslessen op school 
(vanuit CMK). 
 

Kwantitatieve doelen 
(Gepland) bereik 
 

Voorstelling kleuters: Babar aantallen prognose 
Voorstelling bovenbouw: Toen Tommie 4 werd aantallen prognose 
 
Voorstelling middenbouw: kinderboekenthema aantallen  
 

Gepland / afgerond 
 

Doorlopend, elk seizoen 3 verschillende voorstellingen. 

 
Muziek maak je samen! 
 

Kwalitatieve doelen 
 

Kinderen laagdrempelig kennis laten maken met muziekinstrumenten en het aanbod 
van CHG en Muziekvereniging de Pionier te promoten 
Basisvaardigheden op een strijkinstrument aanleren, ter verdieping van de 
schooltournee, een eerste kennismaking met het plezier van samen muziek maken. 
Ander kwalitatief doel is samenwerking met culturele partners in de stad, in dit geval 
de Brede School en Gouda’s Muziekvereniging de Pionier. 
 

Kwantitatieve doelen 
(Gepland) bereik 
 

Jaarlijks 350-400 leerlingen met de schooltournee en de introductiecursus. 

Gepland / afgerond 
 

Schooltournee wordt in 2021 vervangen door digitale werving (d.m.v. flyer en online 
inschrijving). Bij tegenvallende resultaten wordt gekeken of het project kan worden 
ingepland van september-december 2021. 
 

 
Particulier aanbod 
 
Bedrijfsworkshops 
 

Kwalitatieve doelen 
 

 

Kwantitatieve doelen 
(Gepland) bereik 
 

 

Gepland / afgerond 
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Sociaal domein 
 
KunstMuziekweken 
 

Kwalitatieve doelen 
 

Kennis opdoen en kennis maken met kunst, muziek en cultuur door kinderen die hier 
niet vanzelfsprekend mee in aanraking komen. 
 

Kwantitatieve doelen 
(Gepland) bereik 
 

3 x per jaar, 24 kinderen per keer 
i.v.m.  Covid-19 komt 1 editie te vervallen 

Gepland / afgerond 
 

Voorjaarsvakantie (afgelast), zomervakantie, herfstvakantie  

 
Zing Nederlands met me 
 

Kwalitatieve doelen 
 

Kennis opdoen en kennis maken met kunst, muziek en cultuur door volwassenen die 
hier niet vanzelfsprekend mee in aanraking komen, bijdragen aan de sociale cohesie 
van diverse doelgroepen (statushouders, nieuwe Nederlanders, mensen met afstand 
tot de arbeidsmarkt).  
 

Kwantitatieve doelen 
(Gepland) bereik 
 

20-30 deelnemers in 2021 

Gepland / afgerond 
 

Eind december 2021, nieuwe editie te plannen in 2022. 

 
Groene draad project  
 

Kwalitatieve doelen 
 

Kennis opdoen en kennis maken met kunst, en cultuur door kinderen die hier niet 
vanzelfsprekend mee in aanraking komen. 
 

Kwantitatieve doelen 
(Gepland) bereik 
 

12 kinderen per keer, 1project per jaar 

Gepland / afgerond 
 

Verzet naar september. 

 
 
Samenwerkingsprojecten C9 
 
Multidisciplinair festival  
 

Kwalitatieve doelen 
 

Verbinden we diverse disciplines, zetten we de cursisten in het voetlicht, 
onderscheiden we ons, zetten we CHG op de kaart in Gouda en werken we samen met 
de C4. 

Kwantitatieve doelen 
(Gepland) bereik 
 

Onbekend, nieuw te ontwikkelen activiteit. 

Gepland / afgerond 
 

Eind seizoen 2021-2022?  

 
Cooltalent workshops 
 

Kwalitatieve doelen 
 

Verbinding met een van de culturele partners in de stad, talentontwikkeling van 
jongeren (op het gebied van popmuziek) 

Kwantitatieve doelen 
(Gepland) bereik 
 

Ongeveer 12 

Gepland / afgerond 
 

Pas weer te organiseren na corona waarschijnlijk eind seizoen 2021-2022 

 
Randprogrammering Muziek i.s.m.de Schouwburg 
 

Kwalitatieve doelen 
 

 

Kwantitatieve doelen 
(Gepland) bereik 
 

 

Gepland / afgerond 
 

Programmering on hold i.v.m. corona tot seizoen 2021-2022 
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Randprogrammering Beeldend i.s.m. Museum Gouda 
 

Kwalitatieve doelen 
 

 

Kwantitatieve doelen 
(Gepland) bereik 
 

 

Gepland / afgerond 
 

 

 
Hofstedendagen 
 

Kwalitatieve doelen 
 

Verbinding met een van de culturele partners in de stad, promotie van de ensembles 
en orkesten van de Garenspinnerij. 

Kwantitatieve doelen 
(Gepland) bereik 
 

Genoemd op diverse sites is een bezoekersaantal van 20.000 bezoekers.  

Gepland / afgerond 
 

Doorlopend, volgende editie  29-30 mei 2021 
(mits het kan i.v.m. corona maatregelen) 
 

 
 
 


