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1.Inleiding	  
Hierbij	  treft	  u	  het	  cultureel	  verslag	  aan	  van	  Het	  Klooster	  over	  seizoen	  2014	  –	  2015.	  	  
Het	  Klooster	  is	  het	  theater	  en	  centrum	  voor	  kunsteducatie	  in	  Woerden	  en	  omgeving,	  met	  een	  
uitgebreid	  cursus-‐	  en	  lesaanbod	  in	  muziek,	  dans	  en	  theater	  en	  een	  podium	  waarop	  zowel	  
professionele	  voorstellingen	  als	  amateurvoorstellingen	  worden	  gepresenteerd.	  Daarnaast	  worden	  de	  
faciliteiten	  van	  Het	  Klooster	  gebruikt	  voor	  bijeenkomsten,	  vergaderingen	  en	  symposia	  en	  verzorgt	  
Het	  Klooster	  workshops,	  trainingen	  en	  educatieve	  trajecten	  op	  maat	  voor	  diverse	  partijen,	  
waaronder	  scholen	  en	  bedrijven.	  
In	  dit	  verslag	  wordt	  aandacht	  besteed	  aan	  in	  het	  oog	  springende	  ontwikkelingen	  in	  afgelopen	  seizoen	  
en	  zetten	  we	  de	  afspraken	  met	  de	  gemeente	  op	  een	  rij	  met	  daarbij	  de	  behaalde	  resultaten.	  Het	  
cultureel	  verslag	  vormt	  daarmee	  een	  inhoudelijke	  aanvulling	  op	  onze	  financiële	  rapportage	  die	  we	  
maken	  per	  kalenderjaar.	  	  
	  
2.	  Ontwikkelingen	  in	  seizoen	  2014-‐2015	  
Gebouw	  
In	  de	  zomer	  van	  2014	  is	  de	  eerste	  verdieping	  van	  Het	  Klooster	  aangepakt.	  Muziekzaal	  31	  onderging	  
een	  metamorfose,	  waarbij	  het	  verlaagde	  plafond	  is	  verwijderd	  en	  nieuwe	  voorzieningen	  zijn	  
aangebracht	  voor	  verlichting	  en	  akoestiek.	  De	  gangen	  en	  trappenhuizen	  zijn	  opgeknapt	  en	  ook	  de	  
toiletgroepen	  werden	  gemoderniseerd.	  De	  Woerdense	  binnenhuisarchitecte	  Annekoos	  Littel	  heeft	  in	  
dit	  proces	  geadviseerd	  en	  een	  spannend	  ontwerp	  gemaakt	  voor	  het	  tapijt.	  	  
Aan	  het	  eind	  van	  het	  seizoen	  is	  in	  dezelfde	  stijl	  Kapelzaal	  28	  opgeknapt.	  Beide	  investeringen	  waren	  
hard	  nodig	  i.v.m.	  achterstallig	  onderhoud	  en	  hebben	  in	  overleg	  met	  de	  gemeente	  plaatsgevonden.	  	  
De	  realisatie	  hiervan	  was	  mede	  mogelijk	  door	  een	  bijdrage	  van	  het	  VSB	  Fonds.	  
	  	  
Samenwerking	  en	  huisvesting	  KUVO	  	  
KUVO	  en	  Het	  Klooster	  delen	  de	  doelstelling	  om	  zoveel	  mogelijk	  kinderen	  en	  jongeren	  in	  aanraking	  te	  
brengen	  met	  podiumkunst	  en	  actieve	  participatie	  in	  muziek,	  dans	  en	  theater	  te	  bevorderen.	  
De	  samenwerking	  is	  het	  afgelopen	  seizoen	  verder	  geïntensiveerd.	  	  Aansprekende	  voorbeelden	  van	  
de	  samenwerking	  zijn	  de	  Kunstendagen	  voor	  het	  VMBO	  en	  het	  project	  Snaar	  Blaas	  Slag.	  	  
In	  het	  kader	  van	  deze	  gezamenlijke	  ambitie	  en	  bovengenoemde	  samenwerking	  lag	  het	  voor	  de	  hand	  
dat	  de	  organisaties	  ook	  in	  praktische	  zin	  een	  volgende	  stap	  maakten.	  Vanaf	  1	  januari	  2015	  heeft	  
KUVO	  zijn	  intrek	  genomen	  in	  Het	  Klooster	  en	  worden	  faciliteiten	  gedeeld.	  	  	  
Op	  de	  1e	  verdieping	  hebben	  zij	  twee	  grote	  ruimtes	  tot	  hun	  beschikking	  en	  steeds	  vaker	  wordt	  door	  
KUVO	  gebruikt	  gemaakt	  van	  het	  theater	  en	  de	  andere	  ruimtes	  in	  het	  gebouw.	  	  
	  
Muziek	  voor	  ieder	  kind:	  Basisklas	  muziek	  
In	  voorjaar	  2015	  is	  de	  Basisklas	  Muziek	  van	  start	  gegaan,	  een	  nieuwe	  initiatief	  	  waarmee	  we	  de	  
drempel	  willen	  verlagen	  en	  kinderen	  de	  kans	  bieden	  muziek	  te	  maken	  en	  kennis	  te	  maken	  met	  een	  
instrument.	  De	  Basisklas	  bestaat	  uit	  een	  groep	  van	  rond	  de	  acht	  kinderen	  en	  zij	  krijgen	  een	  uur	  per	  
week	  les,	  gedurende	  tien	  weken	  tegen	  een	  laag	  tarief.	  Het	  instrument	  lenen	  ze	  van	  Het	  Klooster.	  We	  
hebben	  hiervoor	  veel	  reclame	  gemaakt,	  o.a.	  bij	  de	  kinderen	  die	  aan	  het	  project	  Snaar	  Blaas	  Slag	  
hebben	  meegedaan	  via	  de	  scholen.	  Er	  waren	  zoveel	  aanmeldingen	  dat	  we	  7	  groepen	  van	  start	  
konden	  laten	  gaan	  (dwarsfluit,	  harp,	  cello,	  klarinet	  en	  twee	  groepen	  gitaar).	  
	  
NachtKlooster	  
De	  eerste	  editie	  van	  NachtKlooster	  heeft	  plaatsgevonden,	  een	  mooie	  samenwerking	  met	  De	  Kult	  
Kompagnie.	  De	  Kult	  Kompagnie,	  die	  ook	  het	  festival	  NachtCultuur	  organiseert,	  kreeg	  van	  ons	  de	  
sleutel	  en	  heeft	  Het	  Klooster	  op	  25	  september	  2014	  op	  z’n	  op	  kop	  gezet.	  Overal	  in	  het	  gebouw	  waren	  
optredens	  van	  bandjes,	  cabaretiers	  en	  Dj’s.	  De	  doelstelling	  om	  hiermee	  een	  andere,	  jonge,	  doelgroep	  
te	  bereiken	  is	  met	  ruim	  400	  bezoekers	  goed	  geslaagd.	  	  
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Jeugdtheaterfestival	  SPOT	  
In	  de	  meivakantie	  (van	  4	  t/m	  8	  mei	  2015)	  organiseerde	  Het	  Klooster	  in	  samenwerking	  met	  het	  KUVO	  
een	  jeugdtheaterfestival	  in	  verschillende	  wijken	  van	  Woerden	  en	  omliggende	  dorpen.	  In	  iedere	  wijk	  
werd	  een	  locatie,	  veelal	  de	  brede	  school,	  omgebouwd	  tot	  theater	  waar	  professionele	  theater-‐	  en	  
dansvoorstellingen	  werden	  gepresenteerd	  in	  combinatie	  met	  workshops	  en	  andere	  activiteiten.	  
Voorafgaand	  aan	  het	  festival	  werden	  kinderen	  op	  de	  scholen	  met	  een	  korte	  theaterworkshop	  
enthousiast	  gemaakt.	  SPOT	  is	  zeer	  positief	  geëvalueerd,	  door	  de	  scholen	  en	  andere	  
samenwerkingspartners	  waaronder	  de	  kinderopvang.	  	  
	  
Aantal	  vrijwilligers	  uitgebreid	  	  
Het	  team	  van	  vrijwilligers	  dat	  in	  het	  Klooster	  met	  name	  de	  werkzaamheden	  verricht	  rond	  de	  
voorstellingen	  en	  eigen	  producties	  verricht	  is	  uitgebreid.	  Het	  aantal	  activiteiten	  en	  daarmee	  de	  
werkzaamheden	  breidt	  zich	  uit	  en	  het	  team	  was	  aan	  verjonging	  toe.	  Er	  zijn	  zeven	  nieuwe	  vrijwillige	  
medewerkers	  aan	  het	  team	  toegevoegd,	  waarmee	  het	  totale	  aantal	  komt	  op	  49.	  	  
	  
Nieuwe	  website	  en	  extranet	  	  
Om	  de	  communicatie	  met	  (potentiële)	  klanten	  te	  verbeteren	  is	  een	  nieuwe	  website	  voor	  Het	  
Klooster	  gebouwd.	  De	  vorige	  website	  was	  verouderd	  en	  bood	  onvoldoende	  mogelijkheden	  voor	  
hedendaagse	  vormen	  van	  interactie	  en	  communicatie.	  Op	  de	  nieuwe	  website	  worden	  voorstellingen	  
en	  cursussen	  actief	  onder	  de	  aandacht	  gebracht	  en	  is	  informatie	  makkelijker	  vindbaar,	  maar	  bovenal	  
is	  de	  effectiviteit	  van	  onze	  communicatie	  beter	  meetbaar.	  Via	  een	  aparte	  besloten	  website,	  Klooster	  
Extra,	  wordt	  de	  communicatie	  met	  en	  tussen	  de	  medewerkers	  onderling	  verbeterd	  en	  gestimuleerd.	  	  
	  
Kopgroep	  wordt	  Talent	  XL	  en	  een	  Wall	  of	  Fame	  in	  het	  Klooster	  	  
Het	  succesvolle	  talentenprogramma	  dat	  Het	  Klooster	  al	  jaren	  organiseert	  met	  bijdragen	  van	  de	  
Vrienden	  van	  het	  Klooster	  werpt	  z’n	  vruchten	  af.	  Veel	  jongeren	  weten	  hun	  talent	  te	  verzilveren	  en	  
gaan	  door	  in	  muziek	  of	  theater.	  Om	  dit	  programma	  breder	  toegankelijk	  te	  maken	  kunnen	  vanaf	  nu	  
jongeren	  die	  geen	  les	  hebben	  bij	  Het	  Klooster	  ook	  deelnemen.	  De	  gesprekken	  hierover	  met	  externe	  
partners,	  zoals	  particuliere	  docenten,	  conservatoria,	  etc.	  zijn	  afgelopen	  seizoen	  gestart	  en	  hebben	  al	  
de	  eerste	  aanmeldingen	  opgeleverd.	  Om	  deze	  nieuwe	  koers	  kracht	  bij	  te	  zetten	  is	  de	  Kopgroep	  
omgedoopt	  tot	  Talent	  XL,	  regionaal	  programma	  voor	  muziek-‐,	  dans-‐	  en	  theatertalent.	  	  
De	  Woerdense	  fotograaf	  Hans	  van	  Ommeren	  is	  afgelopen	  seizoen	  gestart	  met	  het	  fotograferen	  van	  	  
oud-‐leerlingen	  die,	  nadat	  zij	  bij	  Het	  Klooster	  les	  hebben	  gehad,	  inmiddels	  als	  professionals	  op	  het	  
podium	  staan	  voor	  een	  Wall	  of	  Fame	  in	  de	  foyer.	  	  
	  
3.	  Resultaten	  t.o.v.	  de	  afspraken	  in	  de	  uitvoeringsovereenkomst	  	  
In	  december	  2012	  is	  een	  uitvoeringsovereenkomst	  vastgesteld	  tussen	  de	  gemeente	  Woerden	  en	  Het	  
Klooster	  voor	  de	  jaren	  2013-‐	  2015	  waarin	  een	  aantal	  wederzijdse	  verwachtingen	  en	  afspraken	  zijn	  
vastgelegd.	  
	  
De	  volgende	  doelstellingen	  zijn	  geformuleerd:	  
	  

• Het	  Klooster	  spant	  zich	  tot	  het	  uiterste	  in	  om	  een	  zo	  groot	  en	  divers	  mogelijke	  groep	  
kinderen,	  jongeren	  en	  volwassenen	  te	  laten	  kennismaken	  met	  muziek,	  dans	  en	  theater	  in	  alle	  
vormen	  en	  stijlen.	  Zowel	  actief	  (educatie)	  als	  receptief	  (theater).	  

	  
• Het	  Klooster	  ontwikkelt	  zich	  als	  centrum	  waarin	  de	  mogelijkheden	  van	  de	  organisatie	  en	  het	  

gebouw	  optimaal	  worden	  benut	  in	  samenwerking	  met	  andere	  (culturele)	  partners.	  
	  

• Het	  Klooster	  verkent	  de	  zakelijke	  markt	  en	  zet	  haar	  faciliteiten	  en	  creatief	  vermogen	  in	  voor	  
bedrijven	  en	  maatschappelijke	  organisaties.	  
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Wij	  hebben	  afgelopen	  seizoen	  opnieuw	  ingezet	  op	  de	  realisatie	  van	  deze	  doelstellingen	  en	  hebben	  
op	  alle	  vlakken	  voortgang	  geboekt,	  zoals	  blijkt	  uit	  onderstaande	  resultaten.	  
	  
Ten	  minste	  4,5	  %	  van	  het	  aantal	  inwoners	  in	  de	  gemeente	  Woerden	  schrijft	  zich	  in	  bij	  Het	  Klooster	  
(2250),	  waarvan	  70%	  onder	  de	  21	  jaar	  
	  
Aantal	  cursisten	  per	  seizoen	  
2012-‐2013	  	   1990	  waarvan	  76%	  onder	  de	  21	  jaar	  t.w.	  1516	  
2013-‐2014	  	   1868	  waarvan	  79%	  onder	  de	  21	  jaar	  t.w.	  1476	  
2014	  -‐2015	   1885	  waarvan	  75%	  onder	  de	  21	  jaar	  t.w.	  1425	  	  
	  
Aantal	  deelnemers	  workshops	  per	  seizoen	  
2012-‐2013	  	   190	  
2013-‐2014	  	   195	  
2014-‐2015	   195	  
	  
Het	  totaal	  aantal	  cursisten	  en	  workshopdeelnemers	  (2080)	  is	  licht	  gestegen	  maar	  blijft	  nog	  steeds	  iets	  
achter	  bij	  ons	  streefaantal	  van	  2250	  (4,5	  %	  van	  de	  inwoners	  van	  Woerden).	  	  
Wij	  wijten	  het	  achterblijvende	  aantal	  cursisten	  nog	  steeds	  aan	  de	  economische	  crisis	  en	  de	  keuzes	  die	  
men	  noodgedwongen	  moet	  maken	  in	  hun	  vrijetijdsbesteding.	  	  	  
Niettemin	  is	  Het	  Klooster	  nog	  steeds	  en	  in	  vergelijking	  met	  soortgelijke	  organisaties	  in	  het	  land,	  een	  
bloeiend	  centrum	  met	  een	  groot	  bereik.	  
Daarnaast	  is	  het	  aantal	  kinderen	  en	  jongeren	  dat	  Het	  Klooster	  bereikt	  met	  muziek-‐,	  theater-‐,	  en	  
danslessen	  flink	  gestegen	  door	  de	  toename	  van	  educatieprojecten	  in	  het	  onderwijs.	  	  
	  
Het	  aantal	  docentcontacturen	  is	  minimaal	  11.000	  per	  seizoen	  
Aantal	  docenturen	  per	  seizoen	  
2012-‐2013	  	   11.250	  
2013-‐2014	  	   11.266	  
2014-‐2015	  	   10.660	  
	  
De	  theaterzaal	  wordt	  ten	  minste	  80	  keer	  ingezet	  voor	  theaterprogramma	  	  
Seizoen	  	   aantal	  voorstellingen	  	   bezoekers	  	   bezettingspercentage	  
2010-‐2011	  	   87	  	   	   	   11.279	  	  	   71,6	  %	  
2011-‐2012	  	   83	  	   	   	   9.340	  	   	   62,2	  %	  
2012-‐2013	  	   78	  	   	   	   9.745	  	   	   69,4	  %	  
2013-‐2014	  	   85	  	   	   	   10.569	   	   69,1	  %	  
2014-‐2015	   71	   	   	   9.256	   	   72,4	  %	  
	  
In	  seizoen	  2014-‐2015	  hebben	  minder	  voorstellingen	  in	  de	  theaterzaal	  plaatsgevonden.	  Dit	  is	  geen	  
beleidsmatige	  beslissing,	  maar	  veroorzaakt	  door	  de	  annulering	  van	  een	  aantal	  voorstellingen	  door	  de	  
producent.	  Daarnaast	  hebben	  wij	  15	  jeugdtheatervoorstellingen	  op	  locatie	  verzorgd	  tijdens	  SPOT	  
jeugdtheaterfestival,	  die	  niet	  in	  deze	  aantallen	  zijn	  meegenomen.	  	  
Het	  absolute	  aantal	  bezoekers	  is	  lager	  doordat	  er	  minder	  voorstellingen	  werden	  gepresenteerd.	  Het	  
bezettingspercentage	  van	  de	  voorstellingen	  in	  het	  theater	  is	  daarentegen	  toegenomen	  en	  in	  
verhouding	  met	  het	  landelijk	  gemiddelde	  (65	  %)	  hoog.	  	  
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De	  theaterzaal	  wordt	  40	  keer	  ingezet	  voor	  eigen	  producties	  	  
Seizoen	  	   aantal	  activiteiten	   bezoekers	   	  bezettingsgraad	  
2010-‐2011	  	   38	  	   	   	   4.523	  	   	   65,7	  %	  
2011-‐2012	  	   43	  	   	   	   5.391	  	   	   69,3	  %	  
2012-‐2013	  	   36	  	   	   	   4.453	  	   	   68,7	  %	  
2013-‐2014	   31	   	   	   3.938	   	   68	  %	  
2014-‐2015	  	   28	   	   	   2.873	   	   57	  %	  
	  
Er	  zijn	  minder	  eigen	  producties	  in	  de	  theaterzaal	  gepresenteerd.	  Nu	  Muziekzaal	  31	  is	  gerenoveerd	  en	  
als	  volwaardige	  concertzaal	  kan	  worden	  gebruikt,	  presenteren	  we	  daar	  regelmatig	  eigen	  producties,	  
zoals	  muziekavonden	  rond	  een	  instrument	  of	  presentaties	  van	  de	  Kopgroep/Talent	  XL.	  	  
In	  seizoen	  2014	  -‐2015	  zijn	  er	  9	  eigen	  producties	  in	  Muziekzaal	  31	  gepresenteerd.	  	  
	  
De	  theaterzaal	  wordt	  ten	  minste	  40	  keer	  ingezet	  voor	  verenigingen	  voor	  amateurkunst	  en	  
maatschappelijke	  organisaties	  
In	  seizoen	  2014-‐2015	  is	  de	  theaterzaal	  24	  keer	  ingezet	  voor	  amateurverenigingen	  en	  
maatschappelijke	  organisaties.	  	  
	  
Genoemde	  doelstelling	  komt	  voort	  uit	  de	  wens	  om	  het	  gebouw	  en	  de	  faciliteiten	  van	  Het	  Klooster	  
optimaal	  in	  te	  zetten	  voor	  de	  Woerdens	  samenleving.	  Dat	  wij	  deze	  doelstelling	  zeer	  serieus	  nemen	  
blijkt	  uit	  o.a.	  verhuizing	  van	  KUVO	  en	  de	  Volksuniversiteit	  naar	  Het	  Klooster,	  de	  presentatie	  van	  de	  
Cultuurcafés	  en	  de	  voorstellingen	  van	  lokale	  amateurverenigingen	  als	  Sterallures,	  Bruusq	  en	  Kordaat.	  
Het	  aantal	  blijft	  echter	  achter	  bij	  de	  geformuleerde	  doelstelling,	  die	  wat	  haalbaarheid	  betreft	  
opnieuw	  moet	  worden	  bekeken.	  	  
	  
De	  theaterzaal	  wordt	  jaarlijks	  ten	  minste	  6	  keer	  ter	  beschikking	  gesteld	  voor	  innovatieve	  projecten	  	  
Het	  Klooster	  heeft	  in	  seizoen	  2014-‐2015	  samen	  met	  partners	  veel	  nieuwe	  projecten	  ontwikkeld,	  
zoals	  de	  eerste	  editie	  van	  NachtKlooster,	  CultuurCafé	  XL,	  Blazersdag,	  Literair	  Café,	  Theatercollege	  
Mark	  Mieras	  voor	  o.a.	  100	  leerkrachten	  en	  de	  theaterzaal	  ter	  beschikking	  gesteld	  voor	  initiatieven	  
van	  anderen	  zoals	  o.a.	  een	  benefietconcert	  van	  Rotary	  Woerden	  met	  Canto	  Ostinato	  en	  Pecha	  Kucha	  
Night.	  
	  
Het	  projectbureau	  van	  Het	  Klooster	  ontwikkelt	  ten	  minste	  8	  projecten	  met	  cofinanciering,	  waarvan	  4	  
niet	  eigen	  projecten	  	  
Projecten	  die	  werden	  ontwikkeld	  met	  cofinanciering	  zijn	  o.a.	  SPOT	  Jeugdtheaterfestival,	  Artist	  in	  
Residence	  van	  Het	  Filiaal,	  Het	  Klooster	  Festival,	  masterclasses	  Angela	  Groothuizen	  en	  Ruben	  Hein,	  
Popzolder	  festival,	  Ukkepuk	  Concerten,	  uitwisseling	  Klooster	  Jeugdorkest	  naar	  Bremen	  en	  de	  
lunchconcerten	  in	  Zuwe	  Hofpoort	  Ziekenhuis.	  	  
	  
	  
De	  theaterzaal	  heeft	  een	  minimaal	  aantal	  bezoekers	  van	  15.000	  bij	  openbare	  toegankelijke	  
voorstellingen	  of	  activiteiten	  
Theaterprogramma	   	   	   	   	   	   9.256	  
Eigen	  producties	   	   	   	   	   	   2.873	  
Innovatieve	  projecten	   	   	   	   	   	   1.221	  
Overige	  openbaar	  toegankelijke	  voorstellingen/activiteiten	  	   1.746	  
Totaal	  bezoekers	   	   	   	   	   	   15.096	   	   	   	  
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De	  dekkingsgraad	  van	  de	  andere	  ruimtes	  moet	  zijn	  gestegen	  van	  10	  %	  naar	  35	  %	  	  
Met	  de	  huisvesting	  van	  de	  Volksuniversiteit	  en	  KUVO	  in	  Het	  Klooster	  én	  de	  vele	  vergaderingen	  en	  
bijeenkomsten	  door	  derden	  die	  in	  andere	  ruimtes	  dan	  de	  theaterzaal	  worden	  gehouden	  (55	  keer),	  
wordt	  dit	  percentage	  ruimschoots	  gehaald.	  De	  ruimten	  en	  faciliteiten	  van	  het	  Klooster	  hebben	  vaak	  
op	  één	  dag	  verschillende	  functies	  (bijvoorbeeld	  ’s	  ochtends	  vergaderruimte	  en	  ‘s	  middags	  leslokaal)	  
en	  worden	  zo	  optimaal	  mogelijk	  ingezet.	  	  
	  
Het	  Klooster	  verzorgt	  projecten	  ten	  behoeve	  van	  primair	  en	  voortgezet	  onderwijs,	  dan	  wel	  
organisaties	  voor	  kinderopvang	  om	  kinderen	  kennis	  te	  laten	  maken	  met	  cultuur	  	  
Het	  Klooster	  organiseerde	  in	  2014-‐2015	  o.a.	  Kunstendagen	  voor	  het	  VMBO	  Kalsbeek	  College	  en	  
Minkema	  College	  en	  Snaar	  Blaas	  Slag	  voor	  alle	  leerlingen	  van	  groep	  5	  van	  het	  primair	  onderwijs	  (21	  
scholen,	  651	  leerlingen).	  Op	  de	  Andersen	  school	  werden	  muziek-‐	  en	  toneellessen	  gegeven	  evenals	  
percussieworkshops	  en	  dansworkshops	  voor	  Kalsbeek	  College.	  	  
	  
Het	  Klooster	  biedt	  ruimte	  voor	  Het	  Verhaal	  van	  Woerden	  om	  het	  historisch	  besef	  van	  de	  inwoners	  te	  
bevorderen.	  	  
In	  seizoen	  2014-‐2015	  is	  de	  voorstelling	  het	  Verhaal	  van	  Woerden	  door	  Aluin	  verder	  ontwikkeld	  en	  is	  
de	  volgende	  editie	  van	  de	  Historische	  Spelen	  opgestart.	  De	  activiteiten	  bestonden	  concreet	  uit	  
research	  naar	  de	  feitelijke	  geschiedenis	  en	  gesprekken	  met	  Woerdenaren	  over	  de	  verhalen	  en	  
overleveringen	  die	  de	  ronde	  doen.	  	  
	  
Het	  Klooster	  werkt	  samen	  met	  de	  andere	  culturele	  instellingen	  in	  Woerden	  om	  inhoudelijke,	  
financiële	  en	  personele	  voordelen	  te	  bewerkstelligen.	  	  
De	  samenwerking	  met	  de	  culturele	  partners	  is	  verder	  versterkt.	  De	  KUVO	  is	  bij	  het	  Klooster	  
ingetrokken.	  De	  personeelsadministratie	  van	  het	  Stadsmuseum	  wordt	  door	  Het	  Klooster	  verzorgd.	  
Met	  de	  Regiobibliotheek	  Het	  Groene	  Hart	  organiseert	  Het	  Klooster	  literaire	  cafés.	  Gezamenlijk	  
hebben	  de	  vijf	  culturele	  instellingen	  gewerkt	  aan	  een	  ambitie	  en	  doelstellingen	  voor	  de	  toekomst:	  
‘Woerden,	  meest	  creatieve	  stad	  van	  Nederland,	  voorbij	  het	  gemiddelde’.	  	  	  
Verder	  werkt	  Het	  Klooster	  onder	  andere	  samen	  met	  het	  Straattheaterfestival,	  De	  Kult	  Kompagnie,	  
Koningsdag,	  Graskaasdag,	  Cultuurcafés,	  Babypop,	  Akoestival	  en	  vele	  andere	  partners.	  	  
	  
Het	  Klooster	  werkt	  jaarlijks	  bovenlokaal	  samen	  met	  6	  kunstencentra	  of	  theaters.	  	  
Het	  Klooster	  is	  lid	  van	  de	  Vereniging	  van	  Schouwburgen	  en	  Concertzaal	  Directies	  en	  de	  
Cultuurconnectie	  en	  maakt	  daarmee	  onderdeel	  uit	  van	  een	  uitgebreid	  netwerk	  van	  podia	  en	  centra	  
voor	  kunsteducatie.	  Samenwerking	  vindt	  plaats	  op	  het	  vlak	  van	  programmering,	  promotie,	  
verzekeringen,	  en	  juridische	  ondersteuning	  op	  allerlei	  gebieden.	  	  
	  
4.	  Financiën	  	  
Het	  Klooster	  sluit	  het	  jaar	  2014	  af	  met	  een	  positief	  resultaat	  uit	  reguliere	  bedrijfsuitoefening	  van	  
€	  21.856.	  Na	  resultaatbestemming,	  waaronder	  een	  dotatie	  aan	  de	  bestemmingsreserve	  voor	  
garantie-‐	  en	  ontslagvergoedingen	  van	  €	  5.000	  en	  de	  bestemmingsreserve	  voor	  ziekterisico	  van	  	  
€	  10.000,	  komt	  het	  vrij	  besteedbaar	  vermogen	  op	  €	  27.607.	  
Naast	  de	  subsidie	  door	  de	  Gemeente	  Woerden,	  blijven	  wij	  alert	  en	  op	  zoek	  naar	  nieuwe	  
samenwerkingsverbanden	  en	  financieringsbronnen	  die	  de	  belangrijke	  functie	  van	  Het	  Klooster	  in	  
Woerden	  verder	  verstevigen.	  
	  
5.	  Organisatie	  en	  personeel	   
De	  reorganisatie	  die	  werd	  ingezet	  in	  2013	  kreeg	  in	  2014/2015	  in	  volle	  hevigheid	  zijn	  beslag.	  
Medewerkers	  hebben	  extra	  taken	  en	  verantwoordelijkheden	  gekregen	  en	  samen	  met	  alle	  nieuwe	  
ambities	  en	  activiteiten	  heeft	  dit	  geleid	  tot	  een	  hoge	  werkdruk.	  We	  hebben	  hieraan	  veel	  aandacht	  
besteed,	  onder	  andere	  met	  individuele	  coaching	  en	  teamcoaching.	  Ook	  voor	  komende	  jaren	  zal	  dit	  
een	  aandachtspunt	  blijven.	  
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Het	  vertrek	  van	  medewerkers	  voor	  schoonmaak	  en	  techniek	  heeft	  ons	  doen	  besluiten	  deze	  beide	  
diensten	  uit	  te	  besteden.	  Deze	  keuze	  heeft	  geleid	  tot	  meer	  flexibiliteit.	  Het	  werken	  met	  externe	  
bedrijven	  geeft	  ons	  de	  mogelijkheid	  om	  in	  te	  spelen	  op	  piekbehoeften	  in	  de	  dynamiek	  van	  onze	  
bedrijfsvoering.	  	  
	  
In	  Het	  Klooster	  waren	  in	  seizoen	  2014-‐2015	  50	  mensen	  werkzaam	  (17,29	  fte;2013	  -‐	  2014	  18,46	  fte),	  
waarvan	  46	  docenten	  	  (9,95	  fte;	  2013	  –	  2014	  9,91	  fte)	  en	  11	  personen	  voor	  administratie,	  
ondersteuning	  en	  management	  (7,34	  fte;	  2013	  –	  2014	  8,55	  fte).	  
Er	  zijn	  zeven	  nieuwe	  vrijwillige	  medewerkers	  aan	  het	  team	  toegevoegd,	  waarmee	  het	  totale	  aantal	  
vrijwilligers	  komt	  op	  49	  (2013-‐2014	  42).	  	  
	  
6.	  Raad	  van	  Toezicht	  
De	  Raad	  van	  Toezicht	  werkt	  volgens	  een	  Governance	  Code	  Cultuur.	  De	  leden	  ontvangen	  geen	  
vergoeding	  voor	  hun	  werkzaamheden.	  In	  het	  verslagjaar	  is	  de	  Raad	  van	  Toezicht	  5	  keer	  
bijeengeweest	  voor	  een	  vergadering	  met	  de	  directeur-‐bestuurder.	  Bij	  de	  goedkeuring	  van	  de	  
jaarrekening	  waren	  de	  accountant	  en	  de	  administrateur	  aanwezig.	  
Per	  1	  januari	  2015	  zijn	  twee	  nieuwe	  leden	  van	  de	  Raad	  van	  Toezicht	  benoemd.	  	  
	  
De	  samenstelling	  van	  de	  Raad	  van	  Toezicht	  was	  in	  2014-‐	  2015	  als	  volgt:	  
-‐	  Dhr.	  Peter	  Lanting	  (voorzitter),	  2de	  zittingstermijn	  (niet	  herbenoembaar)	  tot	  31	  december	  ‘17	  
-‐	  Mw.	  Hélène	  Reijmers	  -‐	  Hensen,	  2de	  zittingstermijn	  tot	  31	  december	  ‘14	  
-‐	  Dhr.	  Friso	  Wiarda,	  2de	  zittingstermijn	  tot	  31	  december	  ‘14	  
-‐	  Dhr.	  Hans	  Cools,	  2e	  zittingstermijn	  (niet	  herbenoembaar)	  tot	  31	  december	  ‘16	  
-‐	  Dhr.	  Roland	  Deege,	  1e	  zittingstermijn	  tot	  31	  december	  ‘15	  
-‐	  Mw.	  Marjolein	  Warburg,	  1ste	  zittingstermijn	  vanaf	  1	  januari	  2015	  tot	  31	  december	  ‘18	  
-‐	  Dhr.	  Björn van Eijk, 1ste	  zittingstermijn	  vanaf	  1	  januari	  2015	  tot	  31	  december	  ‘18	  
	  
 
7.	  Tot	  slot	  	  
We	  kijken	  terug	  op	  een	  mooi	  seizoen	  dat	  in	  het	  teken	  stond	  van	  de	  verdere	  ontwikkeling	  van	  Het	  
Klooster	  als	  bruisend	  hart	  van	  cultureel	  Woerden.	  Met	  een	  theaterprogramma	  van	  hoogstaande	  
kwaliteit	  en	  bestaande	  en	  nieuwe	  initiatieven	  als	  NachtKlooster,	  SPOT	  Jeugdtheater	  en	  de	  Basisklas	  
Muziek,	  zijn	  opnieuw	  veel	  mensen,	  waaronder	  een	  groot	  aantal	  kinderen,	  bereikt	  en	  geïnspireerd	  
met	  muziek,	  dans	  en	  theater.	  	  
Komende	  periode	  hopen	  wij	  een	  nieuwe	  uitvoeringsovereenkomst	  te	  sluiten	  met	  de	  gemeente	  voor	  
2016-‐2019.	  In	  dat	  kader	  gaan	  wij	  graag	  in	  gesprek	  over	  onze	  ambities	  voor	  de	  plek	  van	  Het	  Klooster	  
en	  de	  podiumkunsten	  in	  Woerden.	  	  
	  
	  


