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Inleiding 

 

In dit meerjarenbeleidsplan van Stichting de Kargadoor worden de doelstellingen voor de jaren 2016 

t/m 2018 beschreven. De ideeën en plannen worden in grote lijnen toegelicht. Er wordt richting 

gegeven aan taken die moeten worden uitgevoerd om te bereiken wat voor ogen staat. Onderdelen 

worden afgesloten met doelen, jaarplannen verdelen deze doelen en het beleidsplan in duidelijke 

stukken en acties per jaar. 

 

De Kargadoor is een cultureel, maatschappelijk podium waar wekelijks meerdere en uiteenlopende 

activiteiten worden georganiseerd zoals lezingen, debatten en discussies, live muziek, workshops, 

films en documentaires, theater, stand-up comedy en cabaret. De stichting doet dit zonder 

winstoogmerk en is onafhankelijk van structurele subsidies. Dat maakt de Kargadoor onafhankelijk, 

scherp en ondernemend. Naast een kleine vaste staf werkt de organisatie met vele vrijwilligers en 

stagiaires. Inkomsten worden gegenereerd uit zaalverhuur en vloeien direct terug naar het cultureel 

initiatief.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Het succes van de Kargadoor staat of valt met de aanwezigheid van vrijwilligers. Zeven dagen per 

week zetten vrijwilligers, stagiaires en vaste medewerkers zich met veel enthousiasme in om 

bezoekers van het cultureel podium of gasten van de verhuurruimtes van dienst te zijn en zich bij de 

Kargadoor thuis te voelen. Dat gaat zeer goed, wekelijks beleven honderden mensen plezier aan een 

bezoek aan de Kargadoor. 

 

Voor de beleidsperiode 2016-2018 heeft de Kargadoor vier zaken geprioriteerd:  

1. Investeren in voldoende en professionele vaste medewerkers. De afgelopen vier jaren is met 

twee betaalde krachten gewerkt vanwege de toenmalige financiële situatie. Dat is echter 

met de huidige ambities niet voldoende. Minimaal drie medewerkers is noodzakelijk. 

Daarnaast zal meer geïnvesteerd worden in het faciliteren van vrijwilligers en stagiaires zodat 

zij met plezier en kennis hun werk kunnen doen; 

2. Investeren in inrichting en uitstraling van het pand, het opknappen van de ruimtes en 

kantoren en het aanschaffen van nieuw meubilair om gasten en bezoekers op een goede 

manier te kunnen blijven ontvangen; 

3. Investeren in marketing en PR met als doel meer publiek te trekken voor het cultureel 

podium; 

4. Culturele en maatschappelijke initiatieven staan in de spotlight. Er zullen meer activiteiten, 

waaronder debat en theater, worden georganiseerd en meer samenwerkingen worden 

aangegaan. De Kargadoor is hét podium van Utrecht waar inwoners van de stad, maar ook 

bezoekers van buiten de gemeentegrens, zich laten informeren, inspireren, vermaken en 

verrijken. Zij zet aan tot het nemen van initiatief en maatschappelijke betrokkenheid.  
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De Kargadoor 
 

Organisatie 

Op moment van schrijven staat de Kargadoor er goed voor. De stichting is financieel gezond en heeft 

voldoende reserves voor de toekomst. Er kan geïnvesteerd worden. Het medewerkersbestand 

bestaat uit een diverse groep vrijwilligers, stagiaires en vast personeel herkenbaar aan hun 

enthousiasme en betrokkenheid. Het professioneel faciliteren van gasten van verhuurruimtes en 

bezoekers van het cultureel podium heeft als gevolg dat de interesse in beide toeneemt. Om de groei 

voldoende te kunnen verwerken is per oktober 2015 een derde betaalde kracht aangesteld. 

 

Historie  

Begin jaren zestig begon de Kargadoor als clubhuis in de Utrechtse wijk Zuilen. Het was één van de 

eerste sociaal-culturele centra waar het programma door de deelnemers zelf werd vastgesteld: een 

voor die tijd revolutionaire stap. In de roerige jaren zestig en zeventig ontwikkelde de Kargadoor zich 

tot progressief 'aktiecentrum' van en voor politiek bewuste inwoners van Utrecht. Mensenrechten en 

milieu werden in het oog springende thema's, waaruit in sommige gevallen zelfstandige organisaties 

ontstaan zijn. In 1968 is de Kargadoor verhuisd naar het centrum van de stad, aan de Oudegracht 

nummer 36. 

 

Missie 

De Kargadoor is een eigenzinnig cultureel en maatschappelijk podium voor een nieuwsgierig publiek 

aan de Oudegracht in Utrecht. Een platform voor debat, initiatief en overleg voor iedereen die wil 

bijdragen aan meer maatschappelijke betrokkenheid en -verantwoordelijkheid. Het doel van de 

stichting is het ontwikkelen, ondersteunen en activeren van initiatieven ter bevordering van de 

discussie in de samenleving op politiek, cultureel en maatschappelijk gebied. 

 

Visie 

De Kargadoor stimuleert maatschappelijke betrokkenheid en verbetering van het sociale klimaat in 

de stad Utrecht (en daar buiten). Zij organiseert en faciliteert het gesprek in de stad en biedt een 

podium aan Utrechters die werken aan de ontwikkeling van de stad en haar inwoners. Vanuit 

interesse en betrokkenheid voor mens en samenleving om de maatschappelijke samenhang en 

kwaliteit van leven en samenleven te bevorderen. De stichting is hèt podium van Utrecht waar 

inwoners van de stad, maar ook bezoekers van buiten de gemeentegrens, zich laten informeren,  

inspireren, vermaken en verrijken. Zij zet aan tot het nemen van initiatief en maatschappelijke 

betrokkenheid. 
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De Kargadoor en de maatschappij      
 

Het zijn maatschappelijk interessante tijden. De economie trekt aan en de stad Utrecht profiteert 

daarvan. Tegelijkertijd krimpen de budgetten van de gemeente vanwege o.a. de zorgtaken die zij 

vanuit de landelijke overheid opgelegd heeft gekregen. Er heerst momenteel een stevig debat in het 

land over vluchtelingen die uit landen als Syrië en Eritrea in Europa belanden. Een debat dat gaat 

over klassieke aspecten als verdeling van rijkdom (of armoede) en bestemming van woonruimte, 

maar ook over zaken als angst voor de vreemde ander en zijn of haar geloof. Daartegenover staat dat 

wij als maatschappij niet meer verdeeld zijn over dat we ‘iets’ met duurzaamheid moeten en dat we 

daarbij steeds meer kijken naar onze eigen rol. De regio, de stad, de buurt is ‘in’. Klein is het nieuwe 

groot. Er woedt een nieuwe doe-het-zelf golf in de (Utrechtse) samenleving. Het vertrouwen in grote 

instanties is weg, banken hebben de crisis veroorzaakt, grote winkelketens verdwijnen uit de 

winkelstraten. Een golf aan jonge, bewuste en betrokken mensen is ontstaan, die meer op 

crowdfunding varen dan op leningen bij banken. 

 

Cultuur 

Voor de cultuursector zijn het enerverende tijden. Vraag en aanbod veranderen voortdurend. Crisis 

en bezuinigingen op overheidssubsidies dwingen sommige organisaties tot inkrimping of sluiting. 

Nieuwe culturele initiatieven schieten als paddenstoelen uit de grond. Het toerisme in de stad neemt 

toe, ook buiten Nederland heeft men Utrecht ontdekt.  

 

Utrecht heeft haar koers uitgezet als stad van kennis en cultuur. In de gemeentelijke cultuurvisie 

staan de uitgangspunten voor een krachtig geprofileerde en veerkrachtige culturele sector, als 

belangrijke bouwsteen voor een creatief en verbeeldingsrijk Utrecht. De stad wordt daarbij benaderd 

vanuit drie invalshoeken: als podium, als creatieve ruimte en als leeromgeving. 

 

Voor de Kargadoor liggen er volop kansen. Onafhankelijk van structurele overheidssubsidie en 

bemand door een mix van betaalde krachten, vrijwilligers en stagiaires gedijt zij goed in het huidige 

klimaat van betrokkenheid, creativiteit en enthousiasme die er heerst in deze jeugdige oude stad. 

Het podium maakt volop deel uit van de creatieve smeltkroes die Utrecht heet en is een van de 

(soms iets te) geheime schatten van de stad. De in 2015 voor de stad Utrecht geformuleerde 

waarden ‘Bright, Inspiring en Welcoming’ zijn waarden die zeer zeker ook van toepassing zijn op de 

Kargadoor. Zij is van en voor de inwoners van de stad, maar ook bezoekers van buiten de gemeente- 

of zelfs landgrens kunnen deelnemen aan haar culturele aanbod. 

 

In aanvulling op de grote en middelgrote podia biedt de Kargadoor een intieme plek in een kleine 

setting waar er direct contact ontstaat tussen publiek en podium. 

 

 

  



 

 

6  

 

Het gebouw              

 

De Kargadoor is sterk verbonden met het gebouw aan de Oudegracht 36 waar zij vanaf 1968 is 

gehuisvest. De locatie en de bijzondere indeling van het pand maken de mix van maatschappelijk 

platform en cultureel podium goed mogelijk. Met beneden de werfkelder, boven kantoren en 

ruimtes voor bijeenkomsten en op begane grond foyer, bar en grote zaal vindt iedereen er zijn plek. 

De Kargadoor streeft niet naar het eigendom van het pand. Tegelijkertijd is er zonder dit specifieke 

pand ook geen Kargadoor. Mocht er zich een situatie voordoen dat het verstandig en haalbaar is het 

bezit van het pand te verwerven, dan zullen directie en bestuur dit standpunt heroverwegen. 

  

 

 
 

Maatschappelijk platform 

Behalve een cultureel podium is de Kargadoor ook een maatschappelijk platform voor verhuur van 

ruimtes tegen een schappelijke prijs aan maatschappelijke instellingen en aan iedereen die bezig is 

de (Utrechtse) samenleving een stap vooruit te laten zetten. Door kennisdeling, vergadering of 

discussie en debat. Aangezien het winstoogmerk ontbreekt bij de Kargadoor worden opbrengsten uit 

verhuur gebruikt om eigen of externe initiatieven te organiseren of te ondersteunen en om de 

organisatie en het gebouw in stand te houden en te verbeteren. Deze verhuur is te splitsen in vaste 

en losse verhuur. 

 

Vaste verhuur 

Verdeeld over drie verdiepingen van het gebouw bevinden zich kantoorruimtes die verhuurd worden 

aan zeven stichtingen of verenigingen die zich inzetten voor een betere samenleving en tevens de 

doelen van de Kargadoor onderschrijven. Het betreft op dit moment Vriendschapsband Utrecht-

Leon, mensenrechtenorganisatie Peace Brigades International, patiëntenorganisaties Stichting 

Borderline en Landelijke Stichting Zelfbeschadiging en De Rechtswinkel, Kritische Juristen Utrecht en 

Acta Rechtshulp waar studenten gratis juridisch advies geven. 
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Losse verhuur  

Werfkelder, grote zaal, kamers, barruimte en foyer worden verhuurd voor zeer uiteenlopende 

bijeenkomsten zoals lezingen, vergaderingen, workshops, symposia, discussies en filmvertoningen. 

Vanwege het karakter van de Kargadoor ontvangt zij graag instellingen, groepen en organisaties met 

een sociaal-maatschappelijke of sociaal-culturele functie of doelstelling. Voorbeelden hiervan zijn 

o.a. politieke partijen, opleidingsinstituten, overheidsinstellingen, zorgsector, artiesten en 

jongereninitiatieven. Door een ruimte te huren bij de Kargadoor steunt men het cultureel initiatief. 

De lage huurprijzen van de Kargadoor maken het mogelijk dat tientallen kleinere stichtingen, 

verenigingen en initiatiefgroepen toch hun bijeenkomsten kunnen organiseren.  

 

Doelstelling 

Het gebouw moet multifunctioneel zijn en tegelijkertijd aantrekkingskracht hebben voor de 

doelgroep. Op het gebied van inrichting is het op onderdelen goed op orde (begane grond,  

werfkelder, brandveiligheid), op sommige gebieden is er ruimte voor verbetering (inrichting 

verhuurruimtes) en sommige punten dienen vernieuwd te worden (meubilair). De Kargadoor streeft 

ernaar om voldoende middelen met verhuur te genereren om functioneel en aantrekkelijk te blijven, 

met het besef dat zij enigszins bescheiden dient te zijn in haar wensen. Een laagdrempelig podium 

aan willen bieden tegen lage tarieven betekent ook bescheiden inkomsten en beperkte 

investeringsruimte. 
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Medewerkers 

 

De Kargadoor wordt gerund door een mix van betaalde krachten (3-5), vrijwilligers en stagiaires (25-

40). De betaalde krachten vormen het skelet van de organisatie. Zij bieden continuïteit door hun 

structurele verbinding met de Kargadoor, hoge mate van aanwezigheid en vormen een meewerkend 

management. Vrijwilligers (en stagiaires) belichamen de organisatie en zorgen er mede voor dat de 

doelstellingen van de Kargadoor kunnen worden behaald.  

 

 
 

Vrijwilligers 

Bij de Kargadoor kiezen vrijwilligers ervoor een eigenwijze, creatieve omgeving te voeden en zijn er 

naast het opdoen van werkervaring meer mogelijkheden voor zelfontplooiing. De sociale contacten, 

inspirerende omgeving en cv-opbouw zijn een belangrijke motivatie. Vaste werkzaamheden zijn 

balie- en bardiensten en diverse taken ten behoeve van de zaalverhuur en het culturele podium. 

Door deelname aan een van de commissies kunnen vaardigheden worden ontwikkeld of persoonlijke 

interesse worden gevoed. Voor vrijwilligers is de Kargadoor een ontmoetingsplek, een kans om iets 

voor de maatschappij te doen en een manier om kennis en kunde toe te passen en verder te 

ontwikkelen. Maandelijks wordt een bijeenkomst of activiteit georganiseerd met de groep 

vrijwilligers om hun gedachten en ideeën over de organisatie te verzamelen. Een gelegenheid om 

mee te denken over de doelstellingen, elkaar te ontmoeten en meer uit hun verbintenis met de 

Kargadoor te halen. Initiatieven vanuit vrijwilligers worden gestimuleerd. 

 

Stagiaires 

De Kargadoor werkt met stagiaires van verschillende MBO en HBO onderwijsinstellingen uit Utrecht 

en omgeving. Als cultureel centrum is het een plek waar stagiaires ervaring kunnen opdoen, nieuwe 

vaardigheden kunnen ontwikkelen en waar ruimte is voor eigen initiatief. De Kargadoor is 

geregistreerd als erkend leerbedrijf door Calibris en Ecabo en staat daarmee garant voor 

leermogelijkheden en deskundige begeleiding en wordt vermeld in het openbare bedrijvenregister  

van Calibris. 
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Vaste staf 

De vaste krachten van de Kargadoor bestaan op het moment van schrijven uit een directeur, 

coördinator vrijwilligers en een coördinator verhuur. Deze staf zorgt voor de inhoudelijke en 

organisatorische continuïteit en geeft leiding aan de grote groep vrijwilligers en stagiaires.  

De directeur is eindverantwoordelijk voor de Kargadoor, zowel inhoudelijk als financieel als op het 

gebied van personeel, verhuur, organisatie en programmering van het cultureel podium. 

De coördinator vrijwilligers heeft als primaire taak ervoor te zorgen dat er voldoende vrijwilligers en 

stagiaires zijn om de benodigde werkzaamheden uit te voeren en de Kargadoor te bemannen tijdens 

openingsuren. Het werven en selecteren, inwerken, begeleiden en aansturen van medewerkers zijn 

hiertoe de dagelijkse werkzaamheden.  

De coördinator verhuur heeft als primaire taak het faciliteren van gasten en bezoekers van de 

Kargadoor. Wekelijks bezoeken honderden mensen de locatie voor het cultureel podium of het 

huren van een ruimte. Om dit uiteenlopende gebruik op verschillende tijden goed te laten verlopen 

behoren reserveringen, planning, klantcontact, acquisitie en voorraadbeheer op orde te zijn. 

Daarnaast assisteren beide coördinatoren de directeur met de invulling van het cultureel podium. 

 

Bestuur 

Het bestuur van de Kargadoor is een beleidsbepalend bestuur en staat de organisatie bij om de 

doelstellingen te realiseren. Zij houdt toezicht op het beleid en heeft een werkgeversrol naar de 

directeur. Vanuit dat toezicht vervult het bestuur formele taken zoals het goedkeuren van 

jaarverslag, begroting en jaarrekening. Vanuit de ondersteunende rol naar de directeur fungeert het 

bestuur als klankbord en initieert zij contacten die voor de realisatie van de doelstellingen van de 

Kargadoor van belang kunnen zijn. De functie van bestuurslid geldt voor een periode van vier jaar. 

Het bestuur past de Governance Code Cultuur toe. 

 

Doelstelling 

De vaste staf gaat, nu deze eind 2015 is uitgebreid met een extra coördinator, meer werken met 

vaste takenpakketten onder aansturing van de directeur. Hij bewaakt de doelstellingen en richt zijn 

organisatie zo in dat medewerkers met plezier en voldoening bij de Kargadoor werken. 

Het is en blijft een uitdaging om voor elke afzonderlijke vrijwilliger passende en bij de persoonlijke 

wensen aansluitende taken te vinden. De komende periode worden verschillende rollen die vervuld 

kunnen worden scherper omschreven. Ook de relatie tussen vrijwilliger en Kargadoor wordt beter 

ingericht om hen in staat te stellen meer verantwoordelijkheid te pakken, meer zelfredzaam te zijn 

en meer uit de verbintenis met de Kargadoor te halen.  

 

Elke medewerker wordt zeer gewaardeerd is een ambassadeur van de Kargadoor. Deze rol zal 

verstevigd worden, iedereen heeft zijn toegevoegde waarde en een eigen netwerk dat ook van harte 

welkom is. 
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Cultureel Podium  

 

Het huidige culturele aanbod is divers, met wekelijks meerdere activiteiten. Muziekavonden, stand-

up comedy, kunstexposities, debatten, Utrecht College Tour, lezingen en cabaret zijn succesvol.  

Hier is vooral sprake van een verbindende factor.  

 

Doelstelling 

In 2016 ligt de focus op maatschappelijke profilering en uitbreiding van de culturele programmering 

van de Kargadoor. Vooral het debat dient meer op de agenda te staan. De verhuur van ruimtes mag 

het cultureel podium niet in de weg zitten. 

• In het eerste kwartaal van 2016 start KargaDoc, een discussie avond n.a.v. een vertoonde 

documentaire.  

• Er is het plan om met de Concertzender vanaf 2016 live radio uitzendingen op te nemen met 

artiesten, interviews en publiek vanuit de Werfkelder. 

• Vanaf september 2016 zullen elke dinsdag- en zaterdagavond professionele comedyshows 

worden geprogrammeerd door het Comedyhuis. 

 

 

              
 

 

Gasten, bezoekers en gebruikers      
 

Voor gasten, bezoekers en gebruikers van het gebouw is de Kargadoor een ontmoetingsplek waar 

mensen met verschillende achtergronden elkaar leren kennen en inspireren. Zo draagt zij actief bij 

aan sociale en maatschappelijke deelname. Daarnaast draagt het bezoeken van culturele activiteiten 

bij aan het vormen van een eigen identiteit. 

 

Doelgroep 

Als haar primaire doelgroep beschouwt de Kargadoor een nieuwsgierig publiek met interesse op 

cultureel en maatschappelijk terrein. Tegen lage toegangsprijzen brengt zij hen in contact met o.a. 

initiatiefnemers, artiesten, kunstenaars en politieke denkers. De Kargadoor wekt nieuwsgierigheid op 

en hanteert een divers aanbod. Zij stimuleert talent, creativiteit en maatschappelijke deelname. 
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Partners en netwerk 

 

Doelstelling 

De stad Utrecht moet de komende jaren nog beter bekend raken met de Kargadoor. Er zijn nog vele 

connecties aan te gaan en gaten in de markt (vraag en aanbodzijde) te vullen. De Kargadoor wil een 

logische schakel zijn in het Utrechtse netwerk en haar organisaties. Zij vergroot haar bereik en 

zichtbaarheid door deelname aan stads brede events zoals Culturele Zondagen, Midzomergracht 

Festival. Samenwerking met gelijkgestemde organisaties zal door de Kargadoor actief worden 

opgezocht. Zij zal zich presenteren als collega van o.a. Het Comedyhuis, De Concertzender, HKU, 

EKKO en willen samenwerken op het gebied van educatie, bijvoorbeeld met Utrechtse opleidingen 

en politieke partijen, en met Cultuurpromotie Utrecht.  

 

Zonder winstoogmerk betekent niet zonder ondernemerschap. De komende jaren zal sterk gelet 

worden op ontwikkelingen en vraag in de stad, landelijke trends en nationale stromingen die 

aansluiten bij het eigenzinnige karakter van de Kargadoor. 

 

Onafhankelijk van structurele subsidie betekent niet dat de Kargadoor los staat van de gemeente. 

Ook zij is partner in het culturele veld. De Kargadoor is voor de Gemeente Utrecht nog een reden om 

trots te kunnen zijn op de stad. Het podium laat zien hoe cultureel maatschappelijk 

ondernemerschap inhoud geeft aan de participatie van verschillende Utrechtse doelgroepen en deze 

bevordert.  

 

Financiën 
 

De Kargadoor is financieel onafhankelijk en daar is zij trots op. Het voelt goed om niet van structurele 

subsidie afhankelijk te zijn, maar om geheel zelfstandig de broek op te houden. De afgelopen jaren is 

de Kargadoor uit een financieel dal gekropen en gezond geraakt, waar door vele betrokkenen hard 

aan gewerkt is. Het uitgangspunt in de statuten om de helft van de jaaromzet als eigen vermogen ter 

reserve te hebben is behaald. Dit betekent dat er meer financiële ruimte is om aan de doelen van de 

stichting te werken en te investeren. 

Mochten er kansen zijn op projectondersteuning die helpen de doelen van de stichting te 

ondersteunen dan zijn die welkom, zolang het niet gaat om structurele subsidie of het onafhankelijke 

karakter van de Kargadoor aantast. 

 

  


