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1.

Voorwoord

De meeste grote maatschappelijke en culturele organisaties zijn ergens in de jaren zeventig
opgericht. Greenpeace, Fietsersbond, Milieudefensie, Tivoli, Vredenburg en nog vele
anderen. Zo niet de Kargadoor. Wij waren er al in 1965. Zo ongeveer tegelijkertijd met het
ontstaan van Pink Floyd en de Provo beweging. Een roerige geschiedenis die we het
afgelopen jaar onder andere met het heruitbrengen van een reeks oude muurkranten
vierden.
Die voortrekkersrol in het maatschappelijk en culturele veld dreigden we een aantal jaar
geleden kwijt te raken. Door een al te groot spenderend enthousiasme en dalende inkomsten
konden we ons weinig meer veroorloven. Daarom is vier jaar geleden flink de broekriem
aangetrokken en veel aandacht uitgegaan naar het verhuren van zalen aan een rijk pluimage
van maatschappelijke organisaties. Dat geeft de broodnodige inkomsten, maar vooral een
bruisend leven in het pand.
Bij de Kargadoor komen steeds meer mensen en die verlaten ons pand vermaakt en verrijkt.
Want het lezen van een muurkrant is overgegaan in het praten met en luisteren naar elkaar.
Het swingt bij ons en veel leuke mensen hebben zich bij de Kargadoor gevoegd om met
elkaar de tent te draaien. En ervoor te zorgen dat er debatten gevoerd worden, Nederlands
en Arabisch sprekenden elkaar kunnen ontmoeten en er bijvoorbeeld comedyavonden,
muziek- en theatervoorstellingen zijn.
De komende jaren investeren we in een rijk aanbod op ons podium, waarbij we gaan
schuiven van passief vermaak naar meer beleven en meedoen. Wij gaan van de Kargadoor
het podium van Utrecht maken waar je je laat inspireren om in actie te komen voor een
betere maatschappij. De Kargadoor is zestig. En weer jeugdig enthousiast!

Jeroen Schmaal
Voorzitter bestuur Stichting De Kargadoor
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2.

Podium

Wekelijks komen er gemiddeld ongeveer 450 gasten en bezoekers bij de Kargadoor. Een
greep uit het brede aanbod van initiatieven die bij de Kargadoor worden georganiseerd:
Utrecht College Tour
Een initiatief van Studium Generale
Hogeschool Utrecht: nieuwsgierige
studenten in gesprek met inspirerende
sprekers. Gasten: o.a. Youp van t’Hek,
Twan Huys, Robert Vuijsje, Eefje de
Visser, Aleid Wolfsen, Jeroen Wielaert,
Arthur Japin en Ronald Giphart.
EKKO
Boekte in intiemere setting diverse artiesten: House of Cosy Cushions, Marc Olsen, Strand,
New Bums, The Burning Hell.
Basta!
Kritische Studenten Utrecht brengt
mensen samen om te discussiëren over
o.a. onderwijs, activisme, oorlog,
racisme, politiek, economie of
feminisme. Basta! wil door haar
activiteiten mensen bewust maken van
het feit dat ze de wereld om hen heen
op een positieve manier kunnen
beïnvloeden.
Nedernachten
Programmeur en artiest Vic Willems
presenteert de beste opkomende
alternatieve Nederlandstalige muziek.
Arabisch taalcafé
Wekelijks op dinsdagavond gesprekken Nederlands-Arabisch waarbij iedereen welkom is die
geïnteresseerd is om een van die talen te leren.
Ramble On
Eric Devries ontvangt tweewekelijks nationale en internationale singer-songwriters voor een
intiem concert.
KargaKinema
Vertoningen van arthouse
films met inleiding van een
filmkenner.
Hakken in het Zand en
De Kleinste Comedy Club
van Nederland
Compromisloos cabaret.
Het Werfkelder Concert
Akoestische optreden van
talentvolle singer-songwriters
in de sfeervolle Utrechtse
werfkelder van de Kargadoor.
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De Universiteit
Wekelijkse workshops met het doel samen ieders
persoonlijke groei mogelijk te maken.
HKU
Avonden georganiseerd door studenten van de
HKU met diverse thema’s en kunststijlen.
KargaComedy
Eén podium, 8 stand-up comedians, acht minuten
per persoon en een spetterende Hans Gommer die
als MC het geheel aan elkaar praat is een
succesformule.
Kunst
Maandelijks wisselende tentoonstellingen met
foto’s, tekeningen of schilderijen.

In 2016
Culturele en maatschappelijke initiatieven staan in 2016 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.
Concertzender
Start samen met de Kargadoor na enkele prettige
samenwerkingen met maandelijkse radioopnames vanuit de Werfkelder met optredens en
interviews voor live publiek.
Het Comedyhuis
Is al langer een goede partner en gaat wekelijks
op dinsdag- en zaterdagavonden een open mic
en een comedy café organiseren.
Utrecht College Tour
Heeft o.a. Alexander Pechtold, René van der
Gijp, Tygo Gernandt, de pianobroers Jussen,
Giel Beelen, Alexander Klöpping en Jort Kelder
op de agenda staan.

5

3.

Verhuur

De Kargadoor ontvangt geen structurele subsidie en
genereert inkomsten uit zaalverhuur en verhuur van
kantoren. Dat maakt haar onafhankelijk, scherp en
ondernemend. Door een ruimte te huren bij de
Kargadoor helpt u uzelf aan een betaalbare en
sfeervolle ruimte in het centrum van Utrecht en steunt u
het cultureel initiatief.
Vaste gebruikers van kantoorruimtes zijn Rechtswinkel,
Utrecht-León, Stichting Borderline, Acta Rechtshulp,
LSZ, KJU en Peace Brigade International.

Enkele voorbeelden van regelmatige gebruikers van ruimtes zijn:
Alliance Française Utrecht
Bespreking en vertoning van toonaangevende Franse
cult-films.
Prisma groep
Biculturele Lesbisch Homoseksueel Biseksueel
Transgender bijeenkomsten.
Stichting I.S.I.S
Lezingen over levensvragen en wereldlijke
onderwerpen.
Domstad Toastmaster
Beginnende of ervaren sprekers verbeteren communicatie- en leiderschapsvaardigheden.
Comedyhuis
In het Comedy Lab krijgen professionele stand-up artiesten de kans om nieuwe grappen uit
te proberen. Tijdens Comedyhuis Comedy Competitie gaat men op zoek naar de beste
nieuwe stand-up comedians van Nederland. De winnaar gaat naar het Utrechts Int. Comedy
Festival in TivoliVredenburg.
Vrije Academie, Studiolingua, ISVW, conTacto
Spaans
Organiseren meerdere malen per week studiedagen,
cursussen, lezingen.
Werkcafe Utrecht
Bijeenkomsten voor werkzoekenden met workshops,
lezingen, discussies.
Politieke partijen vergaderen; theatergezelschappen
repeteren en treden op; Cliëntenbond GGZ regio
Utrecht heeft tweewekelijks een soosavond; diverse symposia vinden plaats.
Wekelijks komen er gemiddeld ongeveer 450 gasten en bezoekers bij de Kargadoor.

Ruimte voor initiatief en overleg
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4.

Medewerkers

Bij de Kargadoor zijn veel mensen op veel
verschillende manieren betrokken. Zeven dagen per
week van acht tot middernacht zijn podium en
verhuurruimtes beschikbaar en dienen bezoekers en
gasten professioneel welkom geheten worden. Een
grote pool van vrijwilligers en stagiaires zorgen daar
samen met de vaste stafleden voor.
Deze staf is in oktober 2015 uitgebreid met een derde
vaste kracht als coördinator verhuur om de
toegenomen verhuur en activiteiten in goede banen
te leiden.
Naast de ongeveer vijfentwintig vrijwilligers en stagiaires die de dagelijkse werkzaamheden
en diensten verzorgen, zijn er meerdere vrijwilligers actief als bijvoorbeeld klusjesman of
programmeur van muziek-, comedy- en filmavonden. Of als ontwerper van posters en
agenda’s of als organisator van een debat of taal café.
Stagiaires van mbo en hbo opleidingen volgen de ene keer een traject met een duidelijke
opdracht, de andere keer gaat het om een snuffelstage.
Ook de vijf bestuursleden zijn als vrijwilliger betrokken bij de Kargadoor. Een nieuwe
voorzitter en secretaris zijn begin 2015 aangetreden waarmee er een stevig bestuur met
diverse portefeuilles aanwezig is.
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5.

Financiën

Voor het derde jaar op rij presenteert de Kargadoor zwarte cijfers. De benodigde financiële
reserves zijn een feit waardoor er in 2016 geïnvesteerd kan worden in gebouw en podium.
Om meer publiek te trekken voor de culturele en maatschappelijke initiatieven is er budget
vrijgemaakt voor meer marketing en pr. Daarnaast is er per oktober 2015 een derde betaalde
medeweker aangenomen om de toegenomen werkzaamheden in goede banen te leiden.
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6.

Facts & Figures
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Het bestuur en directie van de Kargadoor bestond in 2015 uit:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemeen lid
Algemeen lid

: Jeroen Schmaal
: Anne Marie t’Hart
: Twan Zeegers
: Kyra Kasel
: Chris Glerum

(tot februari Rob Jongejans)
(tot februari Bruno van Veen)

Directeur

: Maarten Stockschen
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