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1. Inleiding  

 

Op het moment dat we dit schrijven gaat het economisch goed met 

Nederland. En zeker met Utrecht. De werkeloosheid daalt, de 

inkomens stijgen en er wordt veel geïnvesteerd in de stad. In 2030 

moet de grote verbouwing van het centrum af zijn. Dat is nu nog 

ver weg, maar aan het eind van dit Meerjarenplan kunnen we vanaf 

de werf eindelijk een rondje door de singel rondom het centrum 

varen. 

 

Maatschappelijk gezien is het een spannende tijd. Het grote thema 

voor de komende jaren is of we in Utrecht met elkaar een 

duurzame samenleving kunnen smeden. Een duurzame 

samenleving gaat niet alleen maar over milieu, het gaat wat De 

Kargadoor betreft vooral ook over mensen. Doet iedereen mee, 

kan iedereen meedoen en mag iedereen meedoen? Wat ons 

betreft wel!  

 

De Kargadoor wil een tegenwicht bieden aan de toenemende neiging van mensen om zich in de 

eigen bubbel af te sluiten van andere meningen. Waar mensen zich wentelen in het eigen gelijk en 

op zijn best zich niet meer met elkaar bemoeien, en op zijn slechts elkaar bestoken vanuit het gelijk 

van de eigen groep. Dat is niet samenleven en dat is ook niet duurzaam houdbaar. De Kargadoor gaat 

voor duurzaam samenleven.    

 

Wij doen dat door een platform te bieden aan mensen die wel met elkaar in gesprek willen en 

geïnteresseerd zijn in het gelijk van de ander. Die zonder oordeel de ander willen begrijpen en leren 

kennen. Die willen horen en gehoord worden. Waar we verschillen niet ontkennen, maar willen 

overbruggen. Bij De Kargadoor organiseren we vanuit diezelfde houding een cultureel en 

maatschappelijk programma dat de breedte van onze samenleving laat zien. Een programma dat iets 

teweeg brengt. 

 

Wij geloven dat er een betere samenleving ontstaat door mensen een omgeving te bieden waarin ze 

echt naar elkaar kunnen luisteren. Een samenleving waar mensen elkaar begrijpen, waar er respect is 

voor elkaars mening en waar iedereen mee mag doen, ongeacht wat dan ook.  

Idealistisch? Jazeker. Al zestig jaar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laat je horen!  

Maatschappelijk en cultureel podium 

De Kargadoor is al zestig jaar een plek 

om te horen en gehoord te worden. 

Jaarlijks ontvangen wij in ons pand aan 

de Utrechtse Oudegracht meer dan 

30.000 bezoekers die debatten volgen 

en voeren, met elkaar vergaderen en 

onderwijs volgen en/of podiumkunsten 

vertonen en bekijken, vaak met een 

drankje en gesprek na. Met als doel om 

maatschappelijke verschillen in de 

samenleving te overbruggen en om 

samen verandering teweeg te brengen. 
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2. Korte terugblik  

 

In dit Meerjarenplan laten we zien wat we de komende jaren willen bereiken en hoe we dat gaan 

doen. Om een doel te bereiken moet je weten waar je vandaan komt. We starten dit plan daarom 

met een korte evaluatie.  

 

 

 
 

 

2.1 Evaluatie beleidsplan 2016-2018 

In 2014 kwam De Kargadoor uit een diepe crisis. Door nieuw leiderschap en een grote inzet van 

iedereen kwam de organisatie er langzaam weer bovenop. De verhuur van ruimtes verbeterde en het 

podiumaanbod en de bezoekersaantallen gingen omhoog. Financieel werd De Kargadoor weer 

gezond en inhoudelijk ontwikkelden we ons. De ambitie in het vorige Meerjarenplan was investeren 

in de kwaliteit van de organisatie, het pand en haar middelen. Zodat de medewerkers en de 

vrijwilligers goed ‘hun dingen kunnen doen’ in De Kargadoor en het groeiende culturele en 

maatschappelijke aanbod beter tot zijn recht kon komen. In de bijlage lees je de uitgebreide 

evaluatie.  

 

Kort samengevat: In de afgelopen drie jaren heeft deze positieve ontwikkeling zich doorgezet. Een 

beter programma heeft tot (veel) meer bezoekers geleid, 650 per week. Deze bezoekers blijven 

langer napraten, wat we terugzien in een stijgende baromzet. De Kargadoor zoemt en bruist steeds 

meer. We hebben meer dan 250 culturele voorstellingen per jaar. Toch zijn er natuurlijk ook zorgen.  

Met een kleine vaste staf en een wisselend team van vrijwilligers is de werkdruk in sommige periodes 

te hoog opgelopen. De bekendheid voor een zestigjarig Utrechts instituut kan nog beter, wat mede 

lijkt te komen door de onduidelijke positionering. Je zou bijna zeggen, gelukkig maar, dan valt er nog 

wat te verbeteren, en dat gaan we doen!  
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2.2 Nieuw plan 

Met bovenstaande in gedachte zijn we afgelopen zomer met ondersteuning van het K.F. Heinfonds 

een traject in gegaan om te komen tot een nieuw beleidsplan, wat hier voor je ligt. Het K.F. 

Heinfonds was bereid in ons jubileumjaar (60!) in ons te investeren, omdat ze ons een belangrijke rol 

in het Utrechtse toedichten. Geholpen door hun mensen en die van Adviesbureau Charistar hebben 

we onze organisatie en haar doelen goed bediscussieerd en zijn we gekomen tot een heldere 

positionering en ambitie.  
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3. Meerjarenplan 2019-2021 

 

Onder begeleiding van Adviesbureau Charistar hebben we onze waardepropositie opgeschreven. Het 

waarom, hoe en wat van De Kargadoor. Het is een wat lossere invulling van de missie en visie die we 

hebben en biedt wat meer handvatten om onze doelen te formuleren.  

 

3.1 Waardepropositie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Ambitie 

De Kargadoor is de plek in Utrecht waar je samen komt om van mening te verschillen. Dat kan door 

een ruimte te huren en daar in gesprek te gaan of door ons podium te bezoeken met een lokaal 

biertje aan de bar na. We willen een rijk programma, een goed gevuld gebouw en als het even kan 

rijen voor onze deur op de Oudegracht.  

 

We streven dan ook twee hoofddoelen na:  

 

1. We brengen een rijk maatschappelijk en cultureel programma, dat voldoende bezoekers 

trekt van velerlei pluimage. Een mix van dialoog, theater, muziek en film met veel ruimte 

voor nieuwe ideeën waarbij De Kargadoor fungeert als springplank.  

Daarbij mikken we op een groei van het aantal bezoekers van 650 naar 850 per week.  

 

2. We geven zo veel mogelijk organisaties die passen bij onze doelstelling een goede en 

betaalbare plek om samen te komen, ideeën uit te wisselen en verder te komen.  

Dit uit zich in een omzet van zaalverhuur die stijgt naar 140.000 euro per jaar aan het eind 

van deze planperiode.  

Laat je horen!  

De Kargadoor is een plek om te horen en gehoord te worden. Wij geloven dat 

Utrecht een podium nodig heeft om naar elkaar te luisteren en elkaar te 

begrijpen. We zien de noodzaak maatschappelijke verschillen in de samenleving 

te overbruggen om samen verandering teweeg te brengen. 

 

De Kargadoor is al 60 jaar dé verbindende factor in de stad. We inspireren, 

verrijken en zetten aan tot nadenken door samen te werken met 

maatschappelijke organisaties en een broedplaats te creëren voor onafhankelijke 

makers. Dit doen we met ruim 40 vrijwilligers die uit alle hoeken van Utrecht 

samenkomen om de visie van De Kargadoor uit te dragen. 

 

De visie van De Kargadoor is: anders!  

Wij geloven in de underdogs, in die doeners die durven en de stemmen die net 

wat anders laten horen. Met een divers maatschappelijk en cultureel programma  

bieden we deze verhalen een podium of stellen we kantoor- en vergaderruimtes 

beschikbaar om verhalen te laten ontwikkelen en te broeien. Het kan, bij De 

Kargadoor! 
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3.3 Strategie 

Zoals je aan onze ambitie kunt zien is er geen simpel recept om De Kargadoor te laten excelleren. Het 

is én, én, én. Samengevat: De Kargadoor moet over de volle breedte verder professionaliseren om 

haar doelen waar te maken. We zullen hieronder op de belangrijkste aspecten van De Kargadoor 

beschrijven waar we heen willen en welk doel we onszelf stellen. 
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4. Podium 

 

De komende jaren gaan wij van De Kargadoor hét podium van Utrecht maken waar je je laat 

inspireren om in actie te komen voor een betere maatschappij. Door middel van een cultureel en 

maatschappelijk programma dat je informeert, inspireert, vermaakt en verrijkt.  

 

 

 
 

 

4.1 Programma 

In de afgelopen jaren is er een veelzijdig programma tot stand gekomen. Jaarlijks programmeren wij 

250 culturele voorstellingen en maatschappelijke activiteiten, zoals debatten, lezingen, muziek, 

theater, film en comedy. Daarnaast wordt maandelijks het werk van lokale kunstenaars geëxposeerd. 

In aanvulling op de grote en middelgrote podia in Utrecht biedt De Kargadoor een ontmoetingsplek 

in een kleine setting waar er direct contact is tussen het publiek met kunstenaars, artiesten, 

wetenschappers en politieke en maatschappelijke denkers.  

 

Onze inkomsten komen uit de verhuur van ruimtes, hierdoor kunnen wij culturele en 

maatschappelijke initiatieven van anderen faciliteren en ondersteunen en eigen producties 

realiseren. Momenteel wordt 65% van de programmering gerealiseerd door samenwerking met 

uiteenlopende partners, zoals Van Piekeren, De Komijnen, Utrecht College Tour en het Comedyhuis. 

Daarnaast wordt 20% van de programmering ingevuld door externe partners, zoals The Theosophical 

Society, Alliance Française Utrecht en UJazz. En bestaat 15% van de programmering uit eigen 

producties, zoals de Jazzkelder en Weerwolven. 

 

Naast de eigenzinnige programmering willen wij door middel van de dialoog in de vorm van 

gesprekken, lezingen, debatten en discussies de komende vier jaar meer aandacht vragen voor 

sociaal-maatschappelijke onderwerpen. Om het aanbod en bereik van ons programma te verbeteren, 

te verdiepen en te verbreden stellen we in 2019 een nieuw visieplan op voor de programmering.  
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4.2 Jubileumjaar 2019 

De Kargadoor bestaat 60 jaar! Wij zijn trots op onze geschiedenis en willen het verleden en het 

heden vieren in de vorm van een jubileumjaar in 2019. Er zijn veel verhalen om te vertellen, zoals het 

feit dat ooit het Lowlands festival door betrokkenen bij De Kargadoor is opgezet en Penny de Jager 

dansles gaf in onze Grote Zaal. Er zijn veel hoogtepunten om te vieren en actuele thema’s en 

eigentijdse waarden om over in gesprek te gaan. We kijken zowel voor- als achteruit, verwelkomen 

oude bezoekers en trekken een nieuwe generatie aan. In 2019 trekken wij een breder publiek naar 

De Kargadoor en we laten Utrecht zien waarom De Kargadoor onmisbaar is voor de stad.  

 

4.3 Doelgroepen 

De Kargadoor ziet als haar primaire doelgroep een nieuwsgierig publiek met een belangstelling voor 

cultuur, maatschappij en politiek. De Kargadoor is een ontmoetingsplek waar mensen met 

verschillende achtergronden elkaar leren kennen en inspireren, elkaar horen en gehoord worden.  

 

Naast een vaste kern van bezoekers vermoeden wij dat er weinig herhaalbezoek plaatsvindt onder 

incidentele bezoekers. Wij gaan daarom een doelgroepenonderzoek uitvoeren, om beter inzicht te 

krijgen in ons publieksbereik, de bezoekersfrequentie en -ervaring. De resultaten van het 

doelgroepenonderzoek bieden aanknopingspunten voor de inzet van online en offline communicatie 

en marketing.  

 

 

 
 

 

4.4 Partners en netwerken 

De stad Utrecht moet de komende jaren nog beter bekend raken met De Kargadoor. Inmiddels werkt 

De Kargadoor samen met een aantal vaste partners zoals het Comedyhuis en het K.F. Heinfonds. Op 

dit moment vergroten wij ons publieksbereik en zichtbaarheid in de stad onder andere door 

deelname aan Culturele Zondagen en het Midzomergracht Festival. De Kargadoor maakt onderdeel 

uit van netwerken als het Utrechts Muziek Overleg, Unikwartier en Debat in de Stad. En we gaan nog 



- 8 - 
Meerjarenplan De Kargadoor 

 

meer samenwerkingen aan: De Kargadoor wil een logische schakel zijn in het Utrechtse netwerk en 

haar organisaties. 

 

4.5 Doelen  

De doelen voor het cultureel en maatschappelijk podium voor de komende vier jaar zijn als volgt: 

 

 We vieren een succesvol jubileumjaar in 2019 met meer media-aandacht, meer bezoekers en 

nieuwe samenwerkingspartners; 

 We ontwikkelen in 2019 een nieuwe visie voor het culturele en maatschappelijke 

programma, zodat De Kargadoor een eigen smoel en herkenbare aanpak heeft; 

 We houden jaarlijks een doelgroepenonderzoek, om beter inzicht te krijgen in ons 

publieksbereik, bezoekersfrequentie en -ervaring;  

 Jaarlijks ligt er een marketing- en communicatieplan afgestemd op het 

doelgroepenonderzoek, om een groter en breder publiek te trekken en herhaalbezoek te 

stimuleren; 

 We gaan meer duurzame en langdurige samenwerkingen aan met culturele en 

maatschappelijke partners die vergelijkbare waarden uitdragen, om elkaar en ons 

programma te verstreken en te continueren;  

 We lanceren een nieuwe huisstijl die onze identiteit en waarden reflecteert; 

 We investeren in de techniek zodat artiesten en presentatoren nog beter hun geluid kunnen 

laten horen. 
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5. Verhuur en gebouw 

 

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

is. De locatie en indeling van het pand maken de combinatie van cultureel en maatschappelijk 

podium en verhuur van ruimtes goed mogelijk. Met beneden de werfkelder, boven kantoor- en 

vergaderruimtes en op de begane grond de foyer, bar en de grote zaal vindt iedereen er zijn plek. Wij 

verhuren aan maatschappelijke organisaties, stichtingen en verenigingen die onze doelstelling 

ondersteunen en wij doen dat tegen een maatschappelijke prijs. De verhuur is te splitsen in vaste en 

losse verhuur.  

 

5.1 Vaste verhuur 

De vaste verhuur betreft het verhuren van kantoorruimtes aan de Vereniging Rechtswinkel, Stichting 

Borderline, Acta Rechtshulp, Stichting Zelfbeschadiging, Peace Brigade International en Utrecht 

Internationaal Comedy Festival. 

 

5.2 Losse verhuur 

De werfkelder, de grote zaal, bar, foyer en drie vergaderkamers worden verhuurd voor zeer 

uiteenlopende bijeenkomsten zoals lezingen, vergaderingen, workshops, symposia, discussies en 

filmvertoningen. Maar ook debatten, documentaires, collegetour en taalcafés.  Vanwege het 

karakter van De Kargadoor ontvangen wij graag instellingen, groepen en organisaties met een 

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

politieke partijen, opleidingsinstituten, overheidsinstellingen en jongereninitiatieven.  
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5.3 Het gebouw  

De afgelopen twee jaar is er met een bescheiden budget geïnvesteerd in de inrichting en uitstraling 

van het pand. Per juli 2018 heeft De Kargadoor een nieuw huurcontract afgesloten met Gemeente 

Utrecht. Dit waarborgt de toekomst en het voortbestaan van De Kargadoor op deze unieke locatie. 

Om een hoger percentage verhuurbezetting te realiseren, blijven wij investeren in de 

aantrekkelijkheid van de vergaderruimtes door binnenklimaat, akoestiek, licht en aankleding te 

verbeteren. Na de aanschaf van nieuwe tafels en stoelen voor de meeste ruimtes is de Grote Zaal 

aan een update toe. Met nieuwe stoelen, beter licht en theatergordijnen willen wij deze ruimte meer 

een theaterlook geven. 

 

Op dit moment zijn er plannen om de gevel ingrijpend te verbouwen en transparanter te maken 

zodat de entree meer publieksvriendelijk en uitnodigend wordt. In 2019 wordt de ruimte rondom de 

foyer en bar vergroot door een kleine verbouwing. Tijdens de piekmomenten kunnen onze gasten 

prettiger verblijven in de bar en is er een betere aansluiting met de gasten in de foyer. Ook komt er 

ruimte voor een nieuw podium in de foyer en zullen wij een nieuw kassasysteem aanschaffen. 

Daarnaast blijven wij ons inzetten voor verantwoord energieverbruik, het reduceren van afval en de 

verduurzaming van ons aanbod in de bar.  

 

5.4 Doelen  

De doelen voor de verhuur voor de komende vier jaar zijn als volgt: 

 

 We maken het gebouw opener en toegankelijker door de gevel te verbouwen en de entree 

en foyer anders in te richten;  

 We gaan de verouderde bar verbouwen, om deze aantrekkelijker, duurzamer en ruimtelijker 

te maken; 

 We maken de vergaderruimtes aantrekkelijker om in te verblijven, door het binnenklimaat, 

de akoestiek, het licht en de aankleding aan te passen;  

 We gaan het maximale uit de verhuurbezetting halen, om te kunnen investeren in het 

podium, het programma en de medewerkers; 

 We voeren de nieuwe huisstijl door in de verhuur, om onze identiteit en waarden beter uit te 

dragen. 
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6. Organisatie 

 

De Kargadoor runnen we met Team Kargadoor, een groep mensen die bestaat uit een mix van 

betaalde medewerkers, vrijwilligers en stagiaires. De basisbezetting wordt vervuld met vrijwilligers, 

waarbij de staf, medewerkers en directeur, zich met name focussen op de faciliterende kant en de 

vrijwilligers op de uitvoerende kant. Daarnaast wordt het podiumprogramma verzorgd onder leiding 

van de directeur en door partijen uit het netwerk, medewerkers en de directeur zelf.  

  

6.1 Organisatie 

De Kargadoor wordt aangestuurd door een directeur die aangesteld is door een beleidsbepalend 

bestuur. In de afgelopen jaren is de betaalde organisatie gegroeid van 1,6 naar 3,0 fte, verdeeld over 

een directeur, een coördinator vrijwilligers, een coördinator verhuur en een coördinator marketing 

en communicatie. Voor de moeilijk te bemensen vrijdag- en zaterdagavond werken we (tijdelijk) met 

een betaalde barmedewerker.  

 

Deze huidige inrichting van de organisatie willen we de komende jaren vasthouden. Het past goed bij 

de taken en de financiële draagkracht van de organisatie. Belangrijk punt van aandacht is dat er wel 

voldoende vrijwilligers moeten zijn om te voorkomen dat de stafmedewerkers steeds in moeten 

vallen in de uitvoering en zo niet aan hun meer faciliterende werk toekomen.    

 

De Kargadoor heeft daarvoor zo’n veertig vrijwilligers nodig die een keur aan activiteiten verrichten. 

In de basis komt het erop neer dat de bezoekers van De Kargadoor, of ze nu voor een vergadering of 

het podium komen, gastvrij ontvangen worden en hun ding kunnen doen in een goed verzorgde 

omgeving. Het werk varieert van de ontvangst van mensen of bardiensten draaien (30 vrijwilligers) 

tot het verzorgen van licht en geluid bij optredens of het inrichten van zalen. Ook zijn er mensen die 

bijdragen aan het programma of de kunstexposities regelen (opgeteld 10). En we hebben een 

medewerker die de technische staat van het pand op zeer professionele wijze verzorgt.  

 

6.2 Team Kargadoor 

De komende jaren gaan we een solide Team Kargadoor opbouwen met voldoende vrijwilligers die 

niet alleen iets komen brengen bij De Kargadoor, maar er ook iets komen halen. Dat is een andere 

visie dan we hanteerden. Ooit was De Kargadoor er voor vrijwilligers. In het vorige Meerjarenplan 

stelden we onze missie centraal. Dat betekende dat we de vrijwilliger zagen als iemand die ten 

dienste van De Kargadoor stond. Nu zien we dat het om allebei gaat. De Kargadoor is er voor de 

vrijwilliger en de vrijwilliger is er voor ons, we werken aan hetzelfde doel. We willen toewerken naar 

een situatie waarbij die belangen zo veel mogelijk op elkaar afgestemd worden en de vrijwilligers van 

De Kargadoor meer invloed krijgen op wat er gebeurt bij De Kargadoor. We denken dat beide 

partijen daar voordeel uit kunnen halen. 

 

Waar we voorheen vaak naar algemene vrijwilligers zochten die een keur aan taken verrichten, 

merken we dat mensen steeds vaker een voorkeur uitspreken voor een bepaalde bijdrage die ze 

kunnen leveren. Daarom gaan we ons werkaanbod ook meer diversifiëren en streven naar maatwerk. 

De één komt voor de kunstcommissie, de ander wil graag bardiensten draaien en een derde ontvangt 

graag mensen en maakt het naar hun zin. Om mensen meer te bieden gaan we ook meer aandacht 
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geven aan de sfeer. Meer aandacht voor sociale cohesie, elkaar meer zien, het gezellig en leuk 

maken.  

 

 
 

 

De medewerkersbijeenkomsten gaan we meer inrichten op gezamenlijk eigenaarschap. Iedereen 

mag meedoen en meedenken, en daar waar het past meebeslissen. We willen naar een situatie 

waarbij we de kracht en kunde van vrijwilligers meer benutten, we onder andere daardoor meer te 

bieden hebben en vrijwilligers langer bij De Kargadoor blijven.  

 

Van oudsher is de cultuur van De Kargadoor inclusief. We zien graag dat iedereen meedoet, en dat 

dat lukt kun je merken als je ons Team Kargadoor ontmoet. We geloven sterk in de kracht van 

diversiteit en hebben ons daarom ook aangesloten bij Pact Utrecht. 

 

6.3 Bestuur 

De Kargadoor is een stichting met een beleidsbepalend bestuur dat bestaat uit vijf leden. Het bestuur 

komt in totaal zo’n 12 keer per jaar bij elkaar, waarvan 10 keer in een reguliere bestuursvergadering. 

Omdat het aantal betaalde medewerkers en daarmee ook de expertise de afgelopen jaren gegroeid 

is, is het bestuur op iets meer afstand komen te staan. Met name voor het opstellen van meer 

beleidsmatige zaken op het vakgebied van de staf is de verwachting dat de medewerkers dit ook 

leveren, waarbij het bestuur meer een adviserende rol heeft. In het maken van het 

meerjarenplannen, jaarplannen en jaarverslagen trekken bestuur en directie samen op. In het eerste 

jaar van dit beleidsplan zal het bestuur op basis van een aantal gesprekken de bestaande statuten en 
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reglementen herzien. Het bestuur van de Kargadoor conformeert zich aan de Governance Code 

Cultuur.  

 

6.4 Doelen 

De doelen voor de organisatie voor de komende drie jaar zijn als volgt: 

 

 Er is een voldoende grote groep vrijwilligers die zich nog meer verbonden voelt met De 

Kargadoor en meer verantwoordelijkheid krijgt en neemt, en aangesproken wordt op de 

kwaliteiten die ze hebben. Dit is vastgelegd in een beleidsvisie, die besproken wordt in het 

bestuur;  

 Er is een voldoende grote groep vrijwilligers om de basisbezetting te bemensen zodat er niet 

teveel van de betaalde medewerkers wordt gevraagd; 

 De Kargadoor voldoet aan de overeenkomst rondom diversiteit en inclusiviteit die ze 

afgesloten heeft met Pact Utrecht; 

 Er ligt in 2020 een nieuwe set aan statuten en reglementen. 
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7. Financiën  

 

De Kargadoor is een stichting zonder winstoogmerk. Wat we nastreven is een gezonde financiële 

huishouding, waarmee we in staat zijn een aantrekkelijk cultureel en maatschappelijk programma 

aan te bieden. Het bijzondere aan De Kargadoor is dat we werken zonder structurele subsidie. De 

inkomsten die we hebben halen we vooral uit verhuur van kantoren en ruimtes in ons pand (65%) en 

de verkoop van thee, koffie en drank aan bezoekers van ons programma en bijeenkomsten (35%). 

 

7.1 Uitgaven 

In de afgelopen periode hebben we een aantal gesprekken gevoerd met Gemeente Utrecht in 

verband met de verlenging van het verhuurcontract. Dit is voor ons en Gemeente op zeer 

bevredigende wijze tot een einde gebracht. Wij zijn blij (en zijn het eens) met de constatering dat De 

Kargadoor een belangrijke maatschappelijke culturele functie heeft en bijdraagt aan de doelen van 

de Gemeente. Met het nieuwe huurcontract voor vijf jaar hebben we in ieder geval de komende 

planperiode zekerheid van vaste grond onder de voeten. Naast de post medewerkers (43%) is de 

huur aan de gemeente de grootste uitgavenpost op onze begroting (15%). 

 

7.2 Inkomsten  

De begroting van De Kargadoor was in 2018 in totaal 290.000 euro, komend van 228.000 euro in 

2014. De verwachting is dat dit in de komende jaren nog door kan groeien naar 320.000 euro, met 

name door toenemende verhuur van ruimtes en stijging van barinkomsten. En vermoedelijk bereikt 

het daarmee een soort natuurlijk plafond, omdat de zaalbezetting dan dusdanig is dat er weinig meer 

bij kan. Daarnaast willen we de komende jaren met name meer gaan investeren in de kwaliteit van 

ons podiumaanbod en het omhoog brengen van de bezoekersaantallen. Daar zullen onze 

medewerkers ook veel tijd in steken. Dat zal leiden tot licht hogere baromzetten en meer 

kaartverkoop, maar erg veel zal dat niet zijn. 

 

Wat betreft personele kosten zullen we eind 2018 rond de 50% van onze totale uitgaven zitten. In 

2014 was dit nog 35%. De groei was noodzakelijk om het werk van De Kargadoor op een gezonde 

manier te kunnen verrichten. Daar willen we het nu op houden, meer kunnen we niet dragen. Met 

name ook omdat we de komende jaren meer willen spenderen aan onze podiumfunctie en de 

marketing en communicatiemiddelen die daar bij horen.  

  

Het eigen vermogen van De Kargadoor is rond de 41% van de jaaromzet. Doel is dit te laten stijgen 

naar 50%, om eventuele financiële klappen op te kunnen vangen en een betrouwbaar werkgever te 

kunnen zijn. 

 

7.3 Investeringen en vermogen 

Zoals beschreven gaat De Kargadoor investeren in de aanpassing van de gevel en verbouwing van 

interieur. Een deel van die investeringen willen we met eigen middelen doen en voor een deel willen 

we (moeten we) projectsubsidie binnenhalen om daadwerkelijk aan de slag te kunnen. Kortom: 

fondsenwerving zullen we meer aandacht geven om De Kargadoor een eigentijdse en meer moderne 

look te geven.  
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7.4 Doelen  

De doelen voor de financiën voor de komende vier jaar zijn als volgt: 

 

 Het eigen vermogen laten stijgen tot 50% van de jaaromzet om klappen op te kunnen 

vangen; 

 Geld vrijmaken in de begroting en vooral via projectsubsidies om de verbouwing van de 

begane grond en de gevel mogelijk te kunnen maken; 

 Inkomsten laten groeien met ongeveer 10% tot 320.000 euro om alle uitgaven te kunnen 

bekostigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto’s 

 

  De foto’s zijn gemaakt door onze vaste huisfotografen: 

  Lucy Nieuwdorp, Jozef Watulingas en Joris Louwes 
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Bijlage 1. Evaluatie Meerjarenplan 2016-2018 

 

Het vorige Meerjarenplan kende vier praktische doelen die in meer of minder mate behaald zijn: 

 

1. Investeren in voldoende en professionele vaste medewerkers. 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; 

 

Evaluatie: We werken nu met vier betaalde medewerkers en er is meer aandacht gekomen voor 

vrijwilligers en stagiaires. Maar de afgelopen jaren is de belasting van stafmedewerkers nog te hoog 

geweest, wat deels te maken heeft met de sterke fluctuatie van het aantal vrijwilligers en stagiaires. 

Dat leidde er vaak toe dat directeur en coördinatoren ook andere diensten op zich moesten nemen. 

Eind 2018 is daarom besloten om voor de meest belastende diensten (vrijdag- en zaterdagavond) 

tijdelijk een betaalde kracht in te zetten. 

 

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; 

 

Evaluatie: De afgelopen jaren zijn de vergaderkamers heringericht met nieuwe stoelen en de zalen en 

kamers met betere én vooral makkelijker hanteerbare tafels. Ook is er gestart met het geven van een 

individuele tint aan de drie vergaderkamers. De populaire werfkelder is helemaal opnieuw ingericht, 

tot tevredenheid van de podiumtijgers en het publiek. En er zijn plannen ontwikkeld om de gevel, 

foyer en bar te verbouwen om een veel betere verbinding te maken met de straat.  

Door over te stappen op LED verlichting is de energierekening fors gedaald. De verhuur van de 

ruimtes stabiliseerde en voorzag de organisatie van een permanente bron van inkomsten. De vraag is 

of dit nog beter kan. We hebben de ruimte…   

 

3. Investeren in marketing en pr met als doel meer publiek te trekken voor het podium;  

 

Evaluatie: Dit is in de eerste twee jaren op hetzelfde niveau gebleven als het was. De website is 

verbeterd en social media hebben een belangrijkere rol gekregen. Rond de zomer 2018 is hiervoor 

een coördinator marketing en communicatie aangetrokken die samen met de pr-commissie het 

programma en de verhuur van De Kargadoor beter onder de aandacht brengt. Het budget voor deze 

activiteiten is nog relatief beperkt gebleven. 

  

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.   

 

Evaluatie: Er is een zeer veelzijdig programma geweest de afgelopen jaren. Dingen zijn gelukt en 

zoals het hoort ook mislukt. Nieuw in het programma was de Comedy Club van het Comedyhuis. Dat 

trok een hele nieuwe en diverse doelgroep naar De Kargadoor. Ook nieuw was de Jazzkelder, 
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eindelijk weer een plek in Utrecht waar je jazz kan luisteren na het verdwijnen van het SJU huis. En er 

was veel meer, van verkiezingsdebatten tot  improvisatietheater, van taalcafés tot Utrecht College 

Tour. Het is de afgelopen jaren veel meer gaan bruisen in De Kargadoor en de bezoekersaantallen 

zijn fors gestegen. In 2017 verwelkomden wij 650 bezoekers per week ten op zichtte van 450 

bezoekers in 2015.  

  

 


