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INLEIDING

Inleiding

Dit is het cultureel verslag van Het Klooster over seizoen 2020 - 2021. In het verslag 

besteden we aandacht aan bijzondere en opvallende ontwikkelingen en projecten in 

het afgelopen seizoen en reflecteren wij op de behaalde resultaten. Het cultureel verslag 

vormt daarmee een inhoudelijke aanvulling op onze financiële rapportage over het 

kalenderjaar.

Het Klooster is een belangrijke plek voor Woerden, een plek waar theater, 

muziek, dans en kunst samenkomen. Jong en oud kunnen kennismaken met vele 

verschillende vormen van kunst en cultuur en hier actief aan deelnemen. 

Het monumentale klooster in het hart van de stad biedt ruimte aan een intieme 

theaterzaal waar een divers programma wordt gepresenteerd van voorstellingen in 

alle disciplines cabaret, toneel, dans, muziek en meer. Het cursusaanbod van Het 

Klooster is groot. Er zijn lessen en cursussen in muziek, dans, theater en digital arts 

voor alle leeftijden en niveaus. Samenspel is een speerpunt, dus orkesten, koren, bands 

en ensembles zijn er volop. In Woerden loopt veel talent rond, dat het verdient zich 

te presenteren aan een groot publiek. Het Klooster biedt de ruimte aan dit talent, aan 

amateurverenigingen en andere lokale initiatieven. 

Niet alleen maken grote en zeer diverse groepen bewoners, ondernemers en 

maatschappelijke organisaties gebruik van de faciliteiten van Het Klooster, de activiteiten 

en lessen die in Het Klooster worden gevolgd zijn bepalend voor de culturele ontwikkeling 

van de leerlingen. Het hooggekwalificeerde docententeam laat groot en klein talent boven 

zichzelf uitstijgen.
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INLEIDING

Het culturele hart van Woerden 
blijft kloppen, ook in crisistijd!

Het Klooster vervult een belangrijke een sociale en culturele functie voor heel Woerden 

en omstreken. Binnen alle uitdagingen die afgelopen tijd met zich meebracht bleef Het 

Klooster positief en creatief om deze functie ondanks alle restricties zo goed mogelijk te 

kunnen blijven vervullen. Bij Het Klooster was, is en blijft een hoop te beleven, ook tijdens 

de corona-crisis. In dit verslag reflecteren we op een bewogen tijd, vol uitdagingen, maar 

ook een periode vol kansen en bijzondere oplossingen.

“Seizoen 20/21 ; het seizoen van de Corona-crisis. Een bijzonder tijd waar we meerdere malen onze 

deuren hebben moeten sluiten en mogen heropenen met diverse restricties. Een jaar waarin online 

les is gegeven aan onze cursisten, scholen via onze filmpjes online muziekonderwijs aangeboden 

hebben gekregen en het theater leeg bleef. Maar ook het jaar waarin we zodra het kon buiten lessen 

zijn gaan geven, het theater verplaatst hebben in de vorm van een popup-theater en er prachtige 

samenwerkingen zijn ontstaan met lokale partners.”

NATASJA HEEMSKERK, DIRECTEUR - BESTUURDER 

Een bewogen jaar, waar Het Klooster 

meerdere malen de deuren moest sluiten. 

Het Klooster hield vol en liet het publiek in 

deze spannende tijd weten: “we zullen er zijn 

straks, als het weer kan.”

https://youtu.be/-O38l9iTFzo
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Als cultureel hart van Woerden en omstreken zorgt 

Het Klooster voor ontmoeting en verbinding. Het 

theaterprogramma en de educatieve activiteiten op het 

gebied van muziek, dans en theater bieden inspiratie, 

ontwikkeling en plezier.

BEDRIJFSPLAN 2021-2022

ONTWIKKELINGEN EN RESULTATEN
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ONTWIKKELINGEN EN RESULTATEN

Afdeling Kunsteducatie

Afdeling Kunsteducatie

Het cursusaanbod van Het Klooster is zeer uitgebreid met lessen in muziek op meer 

dan 25 verschillende instrumenten, dans in diverse stijlen, theater, musical en sinds dit 

seizoen ook cursussen digital arts in het nieuwe media-lab van Het Klooster. Het Klooster 

geeft jaarlijks les aan meer dan 2000 cursisten.

Een belangrijk speerpunt van Het Klooster is dat leerlingen veel samenspelen en 

aan podiumpresentaties werken. Dat resulteert jaarlijks in een groot aantal mooie 

voorstellingen en festivals, zoals onder andere de Klooster-3-daagse, het Popzolder 

Festival en een groot aantal musicals, theater- en dansvoorstellingen en vele 

muziekpresentaties.

“Corona is een crisis. Corona is ook een uitdaging. En corona biedt kansen! Online lessen, filmpjes, 

live-streams, allemaal zaken waar we nooit eerder actief mee bezig waren. Nu wel! En met succes is 

gebleken. De meeste cursisten zijn aangehaakt gebleven en uiteindelijk is het aantal cursisten voor 

het seizoen 20/21 bijna gelijk gebleven aan dat van het seizoen 19/20. Een prestatie van het totale 

team waar ik met trots naar kijk.”

NATASJA HEEMSKERK, DIRECTEUR - BESTUURDER 

OPTREDENS EN PRESENTATIES VIA LIVE-STREAM

Door de corona-crisis konden veel van deze presentaties niet in de originele vorm 

doorgaan. Het Klooster heeft dit seizoen hard gewerkt aan manieren om deze, op een 

net iets andere manier, toch online te laten plaatsvinden. Niet alleen met professionele 

partner Purple Haze, maar ook op kleinere schaal heeft Het Klooster het mogelijk 

gemaakt voor docenten en leerlingen om zelfstandig live-streams en video-registraties 

te verzorgen via eigen middelen. Hierdoor waren er voor leerlingen zelfs kleine live-

optredens mogelijk voor vrienden en familie tijdens de periodes dat Het Klooster 

(gedeeltelijk) gesloten was.  
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Mooie hoogtepunten van de podiumpresentaties op Het Klooster waren het 

jaarlijkse kerstconcert en de verschillende live-streams met de leerlingen van 

ons Talent XL programma.

KERSTCONCERT 2020

Het jaarlijkse kerstconcert vond dit jaar helaas plaats zonder publiek in de zaal, maar 

dat mocht de pret niet drukken! Schenk jezelf een lekker kop warme chocolade in en kijk 

mee naar onze cursisten dans en muziek in deze compilatie! Geniet van een heerlijke 

kerstsfeer en prachtige kerstnummers;

TALENT XL LIVE - 9 DECEMBER 2020

Onze getalenteerde en gemotiveerde muziekleerlingen van ons speciale Talent XL 

programma speelden de sterren van de hemel tijdens de livestream op 9 december.

QUARANTINE RECORDINGS: HET KLOOSTER POPKOOR 

Toen zingen op het Klooster niet kon bracht Het Klooster Popkoor toch online 

‘Quarantine Recordings’ uit om de wereld een hart onder de riem te steken tijdens 

moeilijke tijden. 

ONTWIKKELINGEN EN RESULTATEN

Afdeling Kunsteducatie

https://youtu.be/aan-3vLzWqc
https://youtu.be/PhXogbwJeQE
https://youtu.be/eyF0FU9MeM8
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ONTWIKKELINGEN EN RESULTATEN

Afdeling Kunsteducatie

ONLINE LESSEN EN LESSEN OP EXTERNE LOCATIES

Dankzij de creativiteit en flexibiliteit van docenten, medewerkers, maar ook onze 

cursisten, konden bijna alle lessen op een goede manier online of op een externe locatie 

plaatsvinden op momenten dat de deuren gesloten waren voor onze cursisten. De 

verschillende verscherpte en versoepelde maatregelen, zorgden steeds voor nieuwe 

protocollen waarbij goede planning, organisatie en communicatie cruciaal was. Voor veel 

cursussen waarbij online lessen niet praktisch te realiseren vielen zijn externe locaties 

gevonden, waarbij het zo toch mogelijk was om deze groepslessen te kunnen aanbieden 

binnen de actuele restricties. Zo vonden er onder andere dans- en theaterlessen plaats in 

de open lucht bij de Annex Cinema en het Kalsbeek College. 

Opeens was het daar, uit nood geboren. Het online lesgeven. Door alle corona 

maatregelen werd iedereen gedwongen om over te gaan op online lesgeven en 

online onderwijs. Het was even omschakelen voor cursisten en docenten, maar 

er waren ook zeker positieve kanten;

“Als docent geef je je kennis door aan leerlingen en help je ze met hun muzikale ontwikkeling. Ook 

tijdens de lockdown wil je dat blijven doen. Of dat nu fysiek is in hetzelfde lokaal of online dat maakt 

niet erg veel uit. Dat vond ik wel een verrassende constatering. Mijn leerlingen gaan toch hard vooruit,  

zonder dat ze echt in het lokaal zitten.”

KEES DE DREU, DOCENT SLAGWERK BIJ HET KLOOSTER

“Online lesgeven gaat erg goed en verlegt accenten in de les. Zo maak ik nu een heleboel 

meespeeltracks en lesvideo’s voor leerlingen. Daardoor moeten ze nu echt strak en goed kunnen 

spelen.”

COEN BEIJER, DOCENT GITAAR BIJ HET KLOOSTER
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ONTWIKKELINGEN EN RESULTATEN

Afdeling Kunsteducatie

NIEUW IN HET AANBOD: DIGITAL ARTS OP HET KLOOSTER

De kelder van Het Klooster is compleet gerenoveerd en omgetoverd tot een heus medialab 

waar vanaf dit seizoen volop cursussen digital arts worden gegeven. Het aanbod, wat 

in 2021 nog verder zal worden uitgebreid, bestaat op het moment uit; DJ-workshops, 

game-design en verschillende cursussen muziekproductie voor jong en oud. In de kelder 

van Het Klooster werken cursisten aan verschillende soorten multimedia-producties 

en worden ze wegwijs in de wereld van nieuwe media. In het medialab worden ook 

samenwerkingen met cursisten muziek, dans en theater aangemoedigd zodat cursisten 

elkaar kunnen versterken met elkaars creatieve disciplines. 

Met ons programma maken we jongeren wegwijs in de wereld van nieuwe media. Met ons 

gespecialiseerde docententeam hebben we echt de mogelijkheid om verschillende multimedia-

disciplines heel mooi met elkaar te verbinden. We hebben de ambitie om van ons Medialab 

in de kelder van het Klooster een open plek te maken voor iedereen die op dit moment op een 

zolderkamertje individueel bezig is met zijn of haar talent. We willen laten zien dat je ook samen 

dingen kan maken en het zeker niet alleen hoeft te doen! 

BRAM KNOL, COÖRDINATOR DIGITAL ARTS BIJ HET KLOOSTER

Nieuw in het aanbod; cursussen digital arts in 

‘De Kelder’, het medialab van Het Klooster.

https://youtu.be/TA4jdadn-Xk
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NIEUW IN HET AANBOD: WORKSHOPS IN DE ZOMERVAKANTIE

Het Klooster lanceerde dit jaar  een speciaal zomervakantieaanbod voor kinderen en 

jongeren. Tijdens deze zomerworkshops van 1 of 2 dagen gaan jongeren aan de slag met 

docenten toneel, dans en zang om samen een  musical te maken. 

UITBREIDING VAN HET CURSUSAANBOD: KUNSTMENU ZILVER

Na succesvolle pilot-workshops van Het Klooster  i.s.m. ’t Oude Landt / WelThuis De 

Thuynen, zorgcentrum Gaza en zorgcentrum Vijverhof in het voorjaar van 2021 is er 

de gezamenlijke wens uitgesproken om een breed structureel kunst-educatief aanbod 

voor ouderen in de gemeente Woerden te gaan ontwikkelen. Zo willen we graag het 

leven van ouderen in onze gemeente verrijken met actieve muziek-, dans/beweging- en 

theater-beoefening.  Dit aanbod gaat Het Klooster verder ontwikkelen onder de naam 

‘Kunstmenu Zilver’, het doel is de volgende fase van het project later in 2021 starten.

ACTIVITEITEN OP SCHOOL

De afgelopen jaren heeft Het Klooster nadrukkelijk en met succes ingezet op muziek-

educatie in het basisonderwijs. Het aantal scholen waar Het Klooster wekelijks met 

vakdocenten actief is in o.a. muzikale vorming en instrumentale lessen, is in 20121 

toegenomen tot 24. Dat is een mooie score van 96% van alle Woerdense basisscholen!

ONTWIKKELINGEN EN RESULTATEN

Afdeling Kunsteducatie
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CIJFERS / RESULTATEN AFDELING KUNSTEDUCATIE

AANTAL CURSISTEN

2016-2017   1879   waarvan 76% onder de 21 jaar

2017-2018       1928   waarvan 73% onder de 21 jaar

2018-2019      2013   waarvan 72% onder de 21 jaar

2019-2020                       2143   waarvan 71% onder de 21 jaar

2020-2021       2105   waarvan 74% onder de 21 jaar

AANTAL SCHOLEN PO 

2016-2017            3

2017-2018                  9

2018-2019   18 

2019-2020      21

2020-2021         24

*gegevens per 28/6 2021

CONCLUSIE

We constateren dat het aantal leerlingen en cursisten stabiel is, met een lichte daling 

van 1,77% in 2021. Het aantal cursisten onder 21 jaar is van 1532 naar 1548 gestegen. De 

uitbreiding van het aantal activiteiten op scholen is goed zichtbaar. In 2018 werd door Het 

Klooster op 18 scholen structureel muziekonderwijs gegeven. In 2019 is het aantal scholen 

wederom toegenomen en zijn we op 21 scholen structureel aanwezig met muziekeducatie, 

in 2020 is dit aantal verder gestegen tot 24. 

ONTWIKKELINGEN EN RESULTATEN

Afdeling theater
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ONTWIKKELINGEN EN RESULTATEN

Afdeling theater

Afdeling Theater

Het theater was de grote gedupeerde van het afgelopen seizoen, vanaf 12 maart zijn veel 

voorstellingen geannuleerd, verschoven en vaak nogmaals verschoven. Ondanks onze 

uitwijkmogelijkheid in de popup-locatie TechnoHUB voor 130 bezoekers op 1,5 meter 

hebben wij  maar 40 voorstellingen live kunnen brengen voor het publiek van Woerden. 

En in totaal 46 voorstellingen moeten annuleren. 

Pas vanaf juni 2021 heeft het Klooster het Woerdense publiek opnieuw voorstellingen 

kunnen brengen dankzij steun van het Kickstart Cultuur Fonds, VSB Fonds Woerden, 

Cultuur Platform Woerden, Purple Haze, Tentop en de vrienden van Het Klooster. Dit 

keer voor het eerst op verschillende bijzondere pop-uplocaties in de zomerse buitenlucht. 

Een unieke beleving voor het publiek en artiesten.

Het afgelopen jaar heeft ons theater en het hele culturele veld in een achtbaan gezeten. We hebben 

onze deuren meerdere malen moeten sluiten. Maar daarna ook steeds weer mogen openen, mits met 

inachtneming van de juiste maatregelen. Met een ondernemende houding reageer je snel en effectief 

op veranderende omstandigheden. We zijn altijd, wanneer dat mocht, opengegaan en met name 

doorgegaan.

NATASJA HEEMSKERK, DIRECTEUR - BESTUURDER 
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BIJZONDERE PROJECTEN EN ALTERNATIEVEN TIJDENS LOCKDOWN

Op momenten dat er geen voorstellingen mogelijk waren heeft het Klooster verschillende 

projecten en creatieve acties het leven in geroepen. Hoogtepunten hiervan waren het 

project Huiskamer Helden, waarbij publiek gratis kon meedoen met online zangsessies 

en de prachtige online voorstelling Wit Konijn, Rood Konijn met Kharim Amier in de 

hoofdrol.

HUISKAMER HELDEN

Tijdens de tweede golf, net voor het invoeren van de avondklok, voor veel mensen een van 

de dieptepunten van de laatste periode, kwam Het Klooster met het project ‘Huiskamer 

Helden’. Een serie online evenementen waarbij publiek gratis onder begeleiding van een 

professionele zangdirigente de ‘lockdown blues’ van zich af kon zingen. Het project werd 

met veel lof ontvangen en bijna 500 mensen deden mee!

ONTWIKKELINGEN EN RESULTATEN

Afdeling theater

https://youtu.be/SB1IdXIOQBQ
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LIVE-STREAM: WIT KONIJN ROOD KONIJN

Op zaterdag 13 maart 2021 was het een jaar geleden dat theaters over heel de wereld 

moesten sluiten. Daarom stond het Klooster, samen met theaters wereldwijd, die dag 

daarbij stil met de indrukwekkende voorstelling ‘Wit Konijn Rood Konijn’ via live-

stream. Acteur Kharim Amier, geboren in Woerden en oud-cursist van Het Klooster 

speelde, live vanuit de zaal, de hoofdrol in deze voorstelling. Het unieke stuk werd door 

meer dan 250 mensen online bekeken.

LEUKE ACTIES - EEN KLEINE VERRASSINGEN VOOR ONS TROUWE PUBLIEK

Tijdens de spannende corona-tijd verraste het Klooster het publiek dat de afgelopen jaren 

de meeste voorstellingen bezocht met een kleine traktatie en de boodschap, ‘Wij zullen er 

weer zijn, zodra het weer kan, hou vol!’

ONTWIKKELINGEN EN RESULTATEN

Afdeling theater

Kharim Amier speelde op 13 maart 2021 de 

hoofdrol in Wit Konijn Rood Konijn, live vanuit 

in Het Klooster.

https://youtu.be/1gXYiGo4MAQ
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POP-UPLOCATIES

De beperkte zaalcapaciteit als gevolg van de nieuwe maatregelen, de 1,5 meter economie, 

is 45 bezoekers. Door het monumentale karakter en de functie van Het Klooster was het 

niet mogelijk de locatie letterlijk uit te breiden of de huidige ruimte aan te passen en meer 

ruimte te creëren. Daarom moeste het Klooster op zoek naar creatieve alternatieven. Om 

het publiek toch muziek- en theatervoorstellingen te kunnen brengen ging Het Klooster 

prachtige samenwerkingen aan met de Technohub in Woerden.

De Technhohub werd vanaf 2020 dè pop-uplocatie voor Het Klooster om op een veilige 

manier voorstellingen te kunnen spelen zonder daarbij in te leveren op de beleving. 

Dankzij de flexibileit, steun en soepele medewerking van de gemeente Woerden, werd dit 

pop-up theater vlot het leven in geroepen. In de zomermaanden van 2021 kwamen er nog 

verschillende tijdelijke popup-locaties bij waarbij het publiek theater kon beleven in de 

open lucht.

POPUPLOCATIE: TECHNOHUB

In het prachtige gebouw van de Technohub konden ondanks de restricties op een veilige 

manier voorstellingen plaatsvinden voor 120 bezoekers. Het Klooster kijkt terug naar een 

reeks prachtige voorstellingen waaronder optredens van Youp van ’t Hek en Dolf Jansen.

ONTWIKKELINGEN EN RESULTATEN

Afdeling theater

https://youtu.be/jIy5GNUgIQY
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HET KLOOSTER SPEELT BUITEN

Onder de titel ‘Het Klooster Speelt Buiten’ realiseert Het Klooster veilig en professioneel 

buiten-theater binnen vastgestelde kaders voor gezelschappen en publiek op unieke 

locaties in en nabij Woerden. Er werd samengewerkt met Kasteel Woerden, Podium 

Bredius, Plein7 en Boerderij de Boerinn in Kamerik. Zo kon er in de zomer van 2021 

weer live theater plaatsvinden met een prachtige reeks voorstellingen waaronder; Roel 

C Verburg, Kiki Schippers, Gerard Alderliefse & friends, Spinvis & Saartje van Camp en 

Andries Tunru.

ONTWIKKELINGEN EN RESULTATEN

Afdeling theater

Meer dan ooit kijken we uit naar een nieuw seizoen vol prachtige voorstellingen waarin we weer 

cultuurliefhebbers mogen ontvangen en artiesten een podium kunnen bieden, in onze eigen 

theaterzaal, maar eerst daarbuiten! Het Klooster Speelt Buiten is uniek, iedere locatie heeft een eigen 

sfeer, dat maakt elke voorstelling extra bijzonder”

JACQUELINE ENGELHARD, PROGRAMMEUR HET KLOOSTER
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CIJFERS / RESULTATEN AFDELING THEATER

SEIZOEN  AANTAL VOORSTELLINGEN   BEZOEKERS  BEZETTINGSPERCENTAGE

2015-2016   85  10.999     72 %

2016-2017              69   9.459        79 %

2017-2018                       79  10.395           77 % 

2018-2019                 79   10.540        79 % 

2020-2021  40   3556           51% 

CONCLUSIE

De corona-crisis heeft dit seizoen een enorme impact gehad op de afdeling theater. 

Afgelopen seizoen hebben er maar  40 voorstellingen voor live publiek kunnen 

plaatsvinden. Er zijn 46 voorstellingen geannuleerd, 6 voorstellingen verplaatst en heeft 

Het Klooster in totaal 3556 bezoekers op 1,5 meter afstand kunnen ontvangen. 

Vanwege de RIVM-restricties was er afgelopen seizoen een beperkte zaalbezetting 

mogelijk. Het bezettingspercentage van 51% was daarom ook een stuk lager dan 

voorgaande jaren. 

ONTWIKKELINGEN EN RESULTATEN

Afdeling theater
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ONTWIKKELINGEN EN RESULTATEN

Het Klooster brengt geschiedenis tot leven

Het Klooster brengt 
geschiedenis tot leven

Het Klooster is niet alleen een plek voor theater en educatie, maar ook een historische 

locatie vol verhalen die een belangrijk onderdeel zijn van de geschiedenis van Woerden. 

Er is daarom hard gewerkt om een stukje van deze Klooster-historie voor het publiek 

zichtbaar te maken. 

RENOVATIE KLOOSTERKAMER

Een Kloostercel in het pand is dit jaar historische staat hersteld. Een authentieke kamer 

die deel uit gaat maken van de rondleidingen in de krochten van het oude Woerdense 

Klooster. Het Klooster wil met deze restauratie bezoekers een kijkje bieden in het 

persoonlijke leven van een monnik uit de vorige eeuw.  

“De monnik van toen was een bescheiden man en had, behalve zijn onafscheidelijke bijbel, niet 

veel meer nodig dan een bed met strozak, een lessenaar, wasbakje, een tafel met stoel en een 

boekenkast. Dat Het Klooster een Franciscaner-klooster was, weet de Woerdenaar vast maar hoe een 

monnik hier begin vorige eeuw precies leefde, is minder bekend.”

NATASJA HEEMSKERK, DIRECTEUR - BESTUURDER
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ONTWIKKELINGEN EN RESULTATEN

Het Klooster brengt geschiedenis tot leven

THEATER NA DE DAM: VERGETEN WO(E)RDEN

Dit jaar deed Het Klooster weer mee met project Theater Na de Dam. Voor deze editie 

bedacht Het Klooster een creatieve insteek en bracht een prachtige beleving die binnen 

de restricties van het RIVM kon plaatsvinden. Aan de hand van een hoorspel kon het 

publiek deelnemen aan een interactieve wandelroute met theater. Jongeren uit Woerden 

verdiepten zich onder leiding van theatermakers van Het Klooster productiehuis; Sanne 

Dorrepaal en Niek Dekker, in de geschiedenis van Woerden ten tijde van de Tweede 

Wereldoorlog. Dit onderzoek vormde de basis voor de luister- en theaterroute “Vergeten 

Wo(e)rden”.  De  productie is geïnspireerd op het initiatief “Schuldige Plekken” van 

fotograaf Hans van Ommeren. Op 4 mei kon het publiek door gebruik te maken van een 

Smartphone met koptelefoon de route individueel of in tweetallen meemaken. Op dit 

moment is de luister-route nog steeds te beleven als hoorspel zonder acteurs.

OVER THEATER NA DE DAM
Op de dag van de Nationale 

Dodenherdenking op 4 mei zetten 

theatermakers en artiesten in heel Nederland 

zich in om deze dag van extra betekenis te 

voorzien. Elk jaar spelen gelijktijdig meer 

dan honderd voorstellingen die ieder op 

hun eigen manier betrekking hebben op de 

Tweede Wereldoorlog.

https://www.kloosterwoerden.nl/vergeten-woerden/
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ONTWIKKELINGEN EN RESULTATEN

Professionalisering huisstijl en inzet nieuwe media

Het Klooster biedt goede kansen voor een levendig centraal cultureel punt, nu en 

in de toekomst. Om hier invulling aan te geven dienen een aantal zaken verder te 

worden ontwikkeld. De professionalisering van de bedrijfsvoering wordt verder 

voortgezet, met name op het gebied van marketing & communicatie en de ICT 

organisatie.

BEDRIJFSPLAN 2020/2021

Professionalisering huisstijl 
en inzet nieuwe media

EEN NIEUWE RICHTING VOOR MARKETING & COMMUNICATIE

Het interne marketingteam van Het Klooster heeft toen de deuren even gesloten waren 

beslist niet stilgezeten. Naast het uitzetten van bijzondere projecten, campagnes en acties 

voor cursisten en publiek is er begin 2021 is er een nieuw marketingplan opgesteld om de 

inzet van met name de online kanalen van Het Klooster optimaal te  gaan benutten.

Ook is er een nieuwe huisstijl ontworpen op basis van de conclusies en bepaalde 

kernwaarden uit ‘de Strategie-sprint: Het Verhaal van Het Klooster’ voor eenduidige, 

herkenbare online en offline communicatie. Stap voor stap, zal deze nieuwe visuele 

identiteit in 2021 onder interne art directie van Het Klooster worden uitgezet binnen de 

gebruikte communicatie-middelen, van social-media-uitingen en promotie-video’s tot 

drukwerk zoals posters en brochures. 
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De  huisstijl gaat de basis vormen voor alle visuele communicatie-uitingen. Het 

vaststellen van een duidelijke visuele identiteit maakt het mogelijk om te communiceren 

met een heldere boodschap, hoge herkenbaarheid en biedt een merk-beleving voor elke 

communicatie-uiting die past bij de propositie van het Klooster.

-

De website van Het Klooster is de ruggengraat van de omnichannel-strategie en is de 

plek waar kaartverkoop en de inschrijving voor onze cursussen plaatsvindt. Een zeer 

belangrijk onderdeel dus van de lange termijn communicatie-strategie van Het Klooster. 

Voor de website is er dit jaar daarom een nieuw functioneel- en interactie ontwerp 

ontwikkeld voor meer conversie en gebruikersvriendelijkheid. In de loop van 2021 zal 

dit verder grafisch worden uitgewerkt aan de hand van de nieuwe ontwikkelde huisstijl-

richtlijnen. Bij de technische realisatie van de website zullen er ook verschillende 

verbeteringen in de back-end en front-end worden aangebracht zodat de CRM en 

administratiepakketten van Het Klooster efficiënter worden benut. 

De visuele identiteit wordt stap voor stap 

doorgevoerd in alle communicatie-uitingen 

van flyer tot promotievideo.

ONTWIKKELINGEN EN RESULTATEN

Professionalisering huisstijl en inzet nieuwe media

https://youtu.be/LzUkmQSPhSU
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FINANCIËN

Financiën
*gegevens per 31/12 2020 - bron: jaarrekening 2020

Het resultaat uit gewone bedrijfsvoering in 2020 is € 12.951. Na resultaatbestemming 

kunnen we € 12.951, toevoegen aan het vrij besteedbaar vermogen wat daarmee komt 

op € 100.947. De daling van overige baten met € 236.474, valt te verklaren doordat de 

inkomsten van het theater en die van de horeca en verhuur bijna volledig zijn komen te 

vervallen in 2020.

VASTE ACTIVA

Het totaal aan vaste activa is per einde van het boekjaar 2020: 

€ 399.142. 

De investeringen in 2020 bedroegen € 23.406. 

Deze kunnen als volgt worden onderverdeeld: 

Herinrichting gebouw / achterstallig onderhoud   €  -

t.b.v. Educatie       € 11.470

t.b.v. Theater       € - 

t.b.v. Kantoor en onderhoud / inrichting algemeen   € 11.936

Totaal        € 23.406

SPONSORING EN FONDSENWERVING

In 2020 zijn wij erin geslaagd een bedrag van € 176.844 te genereren. Deze sponsorgelden 

worden ingezet voor de geleden schade door Corona en voor de realisatie van eigen 

producties en speciale projecten, zoals (online) eindpresentaties. De volgende sponsors 

en fondsen hebben gedoneerd voor specifieke projecten en programma’s: Vrienden 

van Het Klooster, VSB Fonds Woerden, Cultuur Platform Woerden, Innovatiefonds 

Cultuurconnectie, Provincie Utrecht, Fonds Podiumkunsten, Kickstartfonds Cultuur.
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ORGANISATIE EN PERSONEEL

Organisatie en personeel

In Het Klooster waren eind 2020 39 mensen werkzaam (15 fte), waarvan 25 docenten (8 

fte) en 12 personen voor administratie, ondersteuning en management (7 fte). De laatste 

jaren zien we een verschuiving bij docenten van loondienst naar ZZP’er. Eind 2020 waren 

er 28 lopende Overeenkomsten van Opdracht met docenten. 

Daarnaast waren in totaal 32 vrijwillige medewerkers werkzaam als 

voorstellingsbegeleider, in onze foyer en achter de kassa. De inzet van de vrijwilligers 

is in 2020 beperkt tot een klein aantal voorstellingen en enkele rondleidingen door Het 

Klooster. In 2020 is gestart met het geven van rondleidingen door Het Klooster, deze 

activiteit is een uitbreiding op het bestaande aanbod en wordt volledig uitgevoerd door 

vrijwilligers.

MEDEWERKERS(TOTAAL) DOCENTEN MT & SUPPORT VRIJWILLIGERS

39   25  12  32

*gegevens per 31/12 2020 - bron: jaarrekening 2020

DAGELIJKSE LEIDING EN BESTUUR

Natasja Heemskerk

RAAD VAN TOEZICHT

De Raad van Toezicht werkt volgens een Governance Code Cultuur. De leden ontvangen 

geen vergoeding voor hun werkzaamheden. In het seizoen 2020-2021 is de Raad van 

Toezicht 6 keer bijeengeweest voor een vergadering met de directeur-bestuurder.

LEDEN

Dhr. Han Koebrugge (voorzitter)   Mw. Marjolein Warburg

Dhr. Björn van Eijk     Dhr. Bart van Mossel

Dhr. Kristan Branger
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SAMENVATTING

Samenvatting

“Ondanks de Corona crisis is Het Klooster erin geslaagd om een groei te laten zien in het 

aantal scholen waar Het Klooster intensief en structureel mee samenwerkt. Het aantal 

cursisten wat wij bereiken met het vrijetijdsaanbod ongeveer gelijk gebleven, het aantal 

voorstellingen en theaterbezoekers is afgenomen. Door de ondersteuning die wij hebben 

ontvangen vanuit de gemeente, de provincie Utrecht, het Fonds Podiumkunsten en 

andere partijen zijn wij erin geslaagd de financiële gevolgen voor Het Klooster beperkt te 

houden. Wij hebben de podium infrastructuur overeind weten te houden en het grootste 

deel van de werkgelegenheid weten te behouden. 

Het Klooster blijft een unieke positie innemen waar kunsteducatie en amateurkunst 

verbonden kunnen worden met de professionele theaterprogrammering. Leerlingen 

kunnen hun uitvoeringen geven in het theater, artiesten uit het theaterprogramma geven 

masterclasses aan leerlingen, een unieke combinatie waar Woerden trots op mag zijn.

De op het moment van schrijven heersende Corona crisis vormt een bedreiging voor de 

toekomst en continuïteit van Het Klooster. Met alle creativiteit en inventiviteit die er is 

binnen Het Klooster zal hiermee omgegaan moeten worden in 2021 en daarna. Gezien de 

bovenstaande resultaten en aanwezige plannen heerst er het vertrouwen dat Het Klooster 

ook deze crisis te boven zal komen en de bedrijfscontinuïteit gewaarborgd blijft. Zeker 

als we uitgaan van blijvende ondersteuning van de lokale overheid welke deze heeft 

toegezegd.” 

Tenslotte zei Gerhard Richter het al eerder: 

“Kunst is de hoogste vorm van hoop” 

NATASJA HEEMSKERK     DIRECTEUR - BESTUURDER, HET KLOOSTER


