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Waarom Kielzog
Kunst en cultuur zijn grote begrippen. Cultuur is een set 
van gewoonten en (gedrags-)regels binnen een 
bevolkingsgroep of geloof. Kunst spiegelt deze regels en 
gewoonten. Je kunt kunst maken en ernaar kijken. Mensen 
worden verbonden door cultuur en leren zichzelf en andere 
(sub-) culturen kennen door middel van kunst. Kunst 
relativeert, communiceert, verbroedert en maakt kansrijk.
De rol van Kielzog volgt logischerwijs hieruit. 

Kielzog heeft als doel om een goed en levendig cultureel 
aanbod voor de inwoners van de gemeente Midden-Gronin-
gen te organiseren. Dat doen we door te kijken waar vraag 
naar is én door te kijken waar we kunst en cultuur moeten 
stimuleren.  
Voor het aanbod dat we uiteindelijk tot stand willen 
brengen op scholen, in het theater, op de muziekschool 
of kunstwerkplaats zoeken we partners die dat voor ons 
willen verzorgen. De ene keer zal dat iemand zijn die een 
leraar op de praktijkschool kan ondersteunen, de andere 
keer een docent viool die particuliere lessen invult. De ene 
keer is dat een theatergroep, de andere keer een 
documentairemaker. De expertise van Kielzog is tweeledig. 
Enerzijds kennen wij de markt in de gemeente 
Midden-Groningen als geen ander en weten waar behoefte 
aan is. Anderzijds hebben we  een groot netwerk van 
professionals die voor ons en voor onze culturele 
gebruikers die vraag kunnen invullen. 

Kielzog draagt bij aan de ontwikkeling en leefbaarheid in 
de gemeente Midden-Groningen. Kielzog staat midden in 
de maatschappij en maakt geen onderscheid. Kielzog biedt 
iedereen de kans te participeren. We zijn er voor iedereen 
in de gemeente. Dat betekent dat we buiten onze directe 
“klanten” ook zichtbaar willen zijn voor het bedrijfsleven, 
culturele partners en subculturen om zo de leefbaarheid 
en lokale kracht van de gemeente Midden-Groningen te 
ondersteunen.
De uitganspunten voor ons beleid staan verwoord in de 
“Markers van het Kielzogbeleid”. Dit is te lezen op onze site 
en in boekvorm op aanvraag te verkrijgen.

Gezonde basis
Kielzog leeft onder een positief gesternte, een flink aantal 
leerlingen, een goed aanbod en een prima relatie met de 
gemeente Midden-Groningen. In seizoen 2018 - 2019 stegen 
de bezoekers- en leerlingenaantallen met 16% over de 
gehele linie. Daarnaast wordt nog steeds doorgebouwd aan 
het gebouw: Het Kielzog. De komende jaren zal de huidige 
centrale hal worden verbouwd tot een prachtige 
ontmoetingsplek voor alle gasten en gebruikers van Het 
Kielzog. De ontwikkeling van de plannen gaat in 
samenspraak met alle gebruikers onder regie van de ge-
meente Midden-Groningen. Dit proces verloopt uitermate 
positief.

Terugblik 2018-2019 
Langzaam krijgt de jonge verzelfstandigde organisatie vorm. Een organisatie waarin we wil-

len dat iedereen weet wat wordt verwacht en daarbinnen zelfstandig opereert, bedrijfsmatig 

werkt en handelt. Om daar te komen worden flinke hobbels genomen en tegelijkertijd 

flinke resultaten geboekt. Het is mooi om te zien hoe die twee aspecten in een organisatie 

gelijktijdig plaatsvinden. Desalniettemin vraagt het veel van de medewerkers en een groot 

compliment naar hen, met daarbij een gevoel van trots, is dan ook terecht. Onder het motto 

Ontdek Talent! en met veel vertrouwen en plezier bouwen we verder aan het 

gekozen pad.



Stichting Kielzog
Stichting Kielzog is jong. Tegelijkertijd zijn veel 
medewerkers al jaren betrokken bij de organisatie. 
Medewerkers van Kielzog staan positief in hun werk en 
beseffen dat de zelfstandige status van Kielzog op veel 
punten vraagt om vernieuwing en een andere aanpak van 
zaken. Dat valt niet altijd mee en is niet voor iedereen 
even gemakkelijk. We weten dat een verandering van de 
bedrijfscultuur tijd vraagt en we willen iedereen die zijn 
of haar werk leuk vindt en er toe wil doen, helpen in deze 
verandering. We weten ook dat keuzes noodzakelijk zijn de 
continuïteit te waarborgen. Ergens voor kiezen impliceert 
ook ergens niet voor kiezen. Ook dat zal niet voor iedereen 
even gemakkelijk zijn. We zijn ervan overtuigd dat de club 
zich er doorheen slaat. De passie voor het product dat we 
leveren is bij iedereen groot. 

Kielzog wil een open en eerlijke organisatie zijn, zowel 
binnen de organisatie als naar buiten. We spreken elkaar 
aan, helpen en gaan altijd uit van goede bedoelingen. 

Bestuur en Directie 
Stichting Kielzog kent een bestuur en een directeur, waarbij 
de directeur een gedelegeerde verantwoordelijkheid heeft.  
Het bestuur is onbezoldigd.

Leden van het Bestuur:
De heer C.W.A. Huijsman, voorzitter
De heer L. Slinkman, secretaris
De heer A.E. Beijers, penningmeester
Mevrouw F. Copinga
De heer H. Eggens
Directeur: Ids Dijkstra
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Ru enburg
het meisje van

bloemsierkunst

Sponsoren / Volgspot
Sinds september 2017 wordt het bedrijfsleven bij Kielzog 
betrokken. Dat is belangrijk vanwege hun bijdrage, maar 
vooral vanwege de onderlinge betrokkenheid tussen het 
bedrijfsleven en Kielzog. Deze betrokkenheid sterkt een 
belangrijke driehoek voor Midden-Groningen: 
Economie – Kunst en Cultuur – Leefbaarheid
De sponsoren maken gebruik van onze 
Volgspot–netwerkarrangementen. Kielzog krijgt bij de 
organisatie en werving van nieuwe leden hulp van 
Martin van Delden, Ansje Bodewes en Marjan Dekens.

www.hdaccountants.nl

Het accountantskantoor voor 
stichting en vereniging

Trends en verwachting
Landelijk is steeds meer aandacht voor kunst en cultuur 
binnen bestaande netwerken. De opdracht van de 
gemeente Midden-Groningen aan Kielzog sluit daarbij aan. 
De ontwikkeling van de bezoekersaantallen (kunstmo-
menten) van Kielzog laat dezelfde trend zien. Het aantal 
kunstmomenten dat wordt gegenereerd via bestaande 
netwerken zoals scholen, culturele instellingen, 
evenementen en projecten stijgt boven proportioneel 
(resp. 40% en 36%). De verwachting is dat de waarde van 
juist deze tak van Kielzog de komende jaren verder groeit. 
Om dat te realiseren heeft Kielzog eind 2018 drie (landelijk 
gefinancierde) cultuurcoaches aangetrokken. 
Onze cultuurcoaches worden aangezet om een netwerk te 
bouwen en daarnaast in dat netwerk uitvoerend mee te 
bouwen aan culturele projecten.

. 

 
Onze klanten
Onze klanten staan centraal en worden gehoord. Met 
regelmaat zijn er gesprekken met bezoekers van het theater 
en leerlingen van het Kunstencentrum. Daarnaast maken 
we gebruik van “mystery guests” om onze dienstverlening 
in de volle breedte aan te kunnen scherpen. Onze klanten 
zijn overwegend positief. We nemen feedback in alle 
gevallen serieus en doen, waar mogelijk, iets met 
aanbevelingen.



Cultuurcoach 
Scholen

De culturele partner voor alle 
scholen in de 

gemeente Midden-Groningen 
in de breedste zin van het 

woord. Dit kan gaan over de 
invulling van lessen, de 

uitvoering van projecten tot het  
beleidsmatig ondersteunen van 

scholen bij het opzetten van 
cultuuronderwijs.

Cultuurcoach 
Socaal Domein

De culturele partner voor het 
sociale domein binnen de 

gemeente Midden-Groningen in 
de breedste zin van het woord. 

Dit betreft de ontwikkeling, 
ondersteuning en de 

uitvoering van projecten met en 
voor bijvoorbeeld groepen 

jongeren, senioren en 
allochtonen.

Cultuurcoach  
Instellingen

De culturele partner voor alle 
culturele (amateur-) instellingen 

in de gemeente 
Midden-Groningen in de 

breedste zin van het woord. Dit 
betreft de ontwikkeling, 

ondersteuning en de 
uitvoering van projecten met 

en voor bijvoorbeeld 
erfgoedinstellingen, 

fanfares en toneelverenigingen.

De kunst- en cultuurmakelaar 
Kielzog is met haar cultuurcoaches de makelaar voor kunst en cultuur in de gemeente Midden-Groningen tussen 
kennisdragers, scholen, verenigingen, het sociale domein, de (sub-)culturen en de cultuurconsument.



Kaartverkoop theater  
Les- en cursusgelden  
Scholen en projecten  
Verhuur en overig  
Subsidie    

Totaal baten 
 
Personeelslasten  
Huisvestingslasten  
Exploitatielasten  
Algemene lasten  
Voorstellingen en evenementen  
Afschrijvingskosten  
Bijzondere baten en lasten & deelnemingen 
Toevoeging bestemmingsreserve    
      

Totaal       
Resultaat toevoeging algemene reserve   
 

Kielzog in cijfers 
Kielzog betekent steeds meer voor de inwoners van de gemeente Midden-Groningen. Dat doen we door een breder en 
gevarieerder programma aan te bieden en door letterlijk vaker buiten de muren van ons gebouw actief te zijn. Die regio 
is, door de samenvoeging van drie gemeenten tot de gemeente Midden-Groningen, flink gegroeid. Die grotere gemeente 
ontstond met een pennenstreek maar de ontwikkeling van het aanbod van Kielzog in de nieuwe gebieden gaat uiteraard 
geleidelijk. De kosten om deze grotere regio te bedienen, zullen daarom in de toekomst toenemen. Kielzog verwacht haar 
regionaal uitgebreide taak binnen het bestaande subsidieniveau te kunnen realiseren. 

Cijfers

jaarrekening 
2018

€ 185
€ 269

€ 55
€ 87

€ 2.327

€ 2.923

€ 1.745
€ 355
€ 180
€ 80

€ 237
€ 56
 € 8

€ 172

€ 2.833
€ 90

begroting 
2018

€ 153
€ 250

€ 75
€ 54

€ 2.327

€ 2.859

€ 1.792
€ 424

 € 179
€ 103
€ 311
€ 35
€ 15

-

€ 2.859
-

jaarrekening
2017 

€ 174
€ 284

€ 85
€ 92

€ 2.236

€ 2.871

€ 1.574
€ 343
€ 205
€ 90
€ 251
€ 39
€ 110

€ 225

€ 2.837
€ 34

Financieel 2018-2019
Staat van baten en lasten (x € 1.000)  



Theater

2017-2018
 
 

63 
9.711 

-
-

9
450

-
-

72
10.161

2017-2018
 

2018-2019

22
7.086

62
7.097

-
-

5
254

89
14.437

 
muzieklessen 
aantal leerlingen 
groepslessen 
aantal leerlingen 
ensembles  
aantal leerlingen 
  

Voorstellingen grote zaal 
aantal    
aantal bezoekers    

Voorstellingen kleine zaal  
aantal     
aantal bezoekers    
  
Foyer 
aantal    
aantal bezoekers    
  
Café 
aantal    
aantal bezoekers    
 
Totaal aantal voorstellingen 
Totaal aantal bezoekers

2017-2018

24
362

12
59
24

221

2018-2019

23
414

14
68
20

185

2018-2019

20
18

398

2017-2018

19
14

372

Kielzog karavaan  
aantal 
aantal bezoekers 

Muziek door de Tijd
aantal   
aantal bezoekers 
 
Muziek door de Tijd on tour
aantal     
aantal bezoekers  

Kielzog on Stage     
aantal   
aantal bezoekers

Repetities + lessen familiemusical 
aantal  
aantal deelnemers

Kerstmatinee      
aantal     
aantal bezoekers/deelnemers 

Kielzog Ontdekdagen
aantal   
aantal deelnemers 

Oranjemarkt 
aantal 
aantal deelnemers 

The Voice of Kielzog 
aantal  
aantal bezoekers 

Dag van het Park 
aantal    
aantal bezoekers

2017-2018

-
-

9
180

-
-

6
300

-
-

1
200

-
-

1
n.v.t.

-
-

1
2.500

2018-2019 

6
200

9
180

1
30

4
200

15
450

1
200

1
n.v.t.

1
n.v.t.

1
80

1
3.000

Evenementen en projecten

Muziekschool

Kunstwerkplaats

cursussen najaar  
cursussen voorjaar  
aantal deelnemers



Koopzondagen
aantal     
aantal bezoekers    
      
Sociaal-culturele verhuringen  
aantal    
aantal bezoekers    
   
Zakelijke verhuringen   
aantal     
aantal bezoekers

2018-2019

8
400

46
8.795

15
2.810

2017-2018

-
-

41
9.925

25
6.245

 

Cultuurmenu    
deelnemende scholen 
aantal leerlingen 

Muziekoriëntatie (groep 4)    
deelnemers scholen   
aantal deelnemers 

Aanvullende projecten  
deelnemende scholen 
aantal deelnemers  

Workshops (voortgezet onderwijs)   
aantal workshops 
aantal deelnemers  

Buddyproject  
Docentondersteuning 
(vakinhoudelijke ondersteuning 
docenten)  

Dr. Skoolart 
Ondersteuning lesprogramma’s    
    

Evenementen en projecten

2018-2019

31
4.600

20
400

8
950

6
210

n.v.t

n.v.t.

2017-2018

24
6.281

23
496

12
1.385

12
480

n.v.t.

n.v.t.

Culturele ondersteuning scholen

Verhuringen + Cultuur Café 

2 - 6 JANUARI
theater

KIELZOG 
ONTDEK
DAGEN

12 T/M 18
JANUARI

DE

muziekschool  |  kunstwerkplaats 

De kielzogkaravaan 

komt eraan!

KOFFIEkunstbus

hoogezand

zuidbroek
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harkstede

muntendam

siddeburen
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SHOW
VERHALEN
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Aantal  
kunstmomenten
Een kunstmoment is iedere keer dat Kielzog iemand in contact brengt met 

theater, muziek (maken) of beeldende kunst. 

De bezoekersaantallen en de 
leerlingenaantallen worden per 
school- en theaterseizoen aangegeven 
omdat dit in de tijd een beter beeld 
geeft. De aansluiting bij het financieel 
boekjaar is hierdoor onvolledig.

 2018-2019

14.437

9.195

15.656

8.096 

4.776

8.642 

4.340

65.142 
 

 

Theater

Culturele verhuringen

Muziekles (38 lessen)

Ensembles & groepslessen (32 lessen) 

Cursussen kunstwerkplaats (38 lessen) 

Scholen

Evenementen/projecten    

TOTAAL  

2017-2018

10.161 

9.925

13.376

8.960

4.464

6.160

3.180

56.226





adresgegevens 

Het Kielzog

Gorecht-Oost 157, 

9603 AE Hoogezand

contact

 (0598) 37 37 77

info@kielzog.nl

online 

www.kielzog.nl

 facebook.com/hetkielzog

 kielzoghoogezand 


