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Kielzog en COVID-19
Kielzog heeft er nadrukkelijk voor gekozen om de gevolgen 
van de Corona-pandemie positief te benaderen. Dat 
betekent niet meehuilen met de wolven in het bos, maar 
op zoek naar mogelijkheden binnen de nieuwe set van 
regels. De gedachte hierachter is dat onze bezoekers, 
leerlingen en cursisten zelf genoeg met de pandemie te 
stellen hebben en wij hun een mogelijkheid willen bieden 
om toch een gezellig avondje uit te gaan of een creatieve 
cursus of muziekles te volgen. Dit heeft geleid tot een 
positieve houding bij alle medewerkers en betrokkenen
 bij Kielzog. Online-lessen, een gezellige herinrichting van 
de zaal, en veel activiteiten op kleine schaal hebben het 
contact met onze leerling en bezoeker in stand gehouden 
of zelfs verbeteren. De online inzet en de wijze waarop 
na 19 mei met man en macht cursussen en lessen zijn 
ingehaald hebben ervoor gezorgd dat we relatief weinig 
lesgelden hebben moeten restitueren. Tot slot. De crises 
raakt de culturele sector net als andere sectoren in de 
economie. Het is daarom zaak de infrastructuur in stand 
te houden maar ook stil te staan bij die groep binnen 
de sector die het hardst wordt getroffen. Dat zijn in mijn 
optiek de artiesten en producenten. Het is dus behalve het 
in standhouden van de infrastructuur vooral belangrijk om 
door te gaan met een volledig programma zodat er 
speelruimte en verdienmogelijkheden voor deze 
veelal ZZP-ers blijven.

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-Groningen te organiseren. Dat doen we door te 
kijken waar vraag naar is én door te kijken waar we kunst 
en cultuur moeten stimuleren. Kielzog draagt zo bij aan de 
ontwikkeling en leefbaarheid in de gemeente 
Midden-Groningen onder ons motto: “Ontdek Talent”, of 
dat nu je eigen talent is, het talent van je buren of het 
talent van een professional bij ons op het podium. 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 in de hele gemeente. 
Al met al heeft Kielzog ondanks de pandemie haar 
gezonde basis behouden. Meer dan ooit zijn we in beeld 
bij bezoekers van ons theater en leerlingen van de 
muziekschool en de kunstwerkplaats. De grote 
hoeveelheid evenementen en projecten die met of door 
Kielzog worden georganiseerd dragen daar flink aan bij. 
Het uitgangspunt van onze projecten is dat ze gelijkelijk 
over de gehele gemeente verspreid zijn. Om dat te 
bereiken organiseren we behalve evenementen ook 
reizende projecten zoals Spinbarg, Kielzog-kabinetten 
en de Kielzog Karavaan.

Terugblik 2019-2020   
We hadden de gang er goed in. Na enkele turbulente maanden begin 2019, waarin we 

organisatorisch enkele bakens moesten verzetten, heeft de organisatie als geheel laten zien 

wat ze waard is. Een flinke groei van de muziekschool, de kunstwerkplaats en de 

kaartverkoop voor het theater was het gevolg. Tot 16 maart… Het COVID-19 virus en de 

maatregelen die daarmee gepaard gaan hebben ons natuurlijk flink geraakt.  

Van 16 maart tot 19 mei waren onze lokalen en zalen gesloten. In deze periode hebben onze 

docenten de lessen online verzorgd en hebben cursisten van groepslessen zoveel mogelijk 

online opdrachten gekregen, maar onze activiteiten op scholen, evenementen en projecten 

lagen tot eind mei stil.



De organisatie
Kielzog is inmiddels als een van de weinige culturele 
instanties gecertificeerd [foto certificaat]. Dit certificaat 
waarborgt dat onze praktische uitvoering aansluit bij ons 
beleidsplan en dat dit plan in lijn is met de verwachtingen 
van opdrachtgevers. Kortom, 
“we doen wat we zeggen en wat van ons wordt verwacht”
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.
Als we de organisatie beschrijven moet het personeel en 
de betrokken ZZP’ers zeker noemen. Allen hebben laten 
zien wat kan worden bereikt als we met elkaar, positief en 
vooral lekker en hard aan het werk zijn. Dan blijkt dat zelfs 
een pandemie een organisatie slecht in beperkte mate kan 
schaden. Een groot compliment aan hen is dan ook zeker 
op zijn plaats in deze terugblik.

Cultuur Coaches
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. In 
samenwerking met scholen en de Culturele Compagnie 
weten zij veel evenementen en projecten tot stand te 
brengen of te ondersteunen. De coaches van Kielzog zijn 
actief en worden “afgerekend” op – al dan niet in 
samenwerking met derden – gerealiseerde projecten. 
In de “Beleidsnotitie cultuurcoaches November 2019” is 
vastgelegd hoe de projecten worden aangevlogen en
verspreid over de gehele gemeente Midden-Groningen en 
de verschillende domeinen.

De Horeca is ondergebracht in een aparte B.V., Stichting Kielzog is volledig aandeelhouder
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Bestuur en Directie 
Stichting Kielzog kent een bestuur en  
een directeur, waarbij de directeur een  
gedelegeerde verantwoordelijkheid heeft.  
Het bestuur is onbezoldigd. 
 
Het bestuur handelt conform de 
Cultural Governance Code en laat zich daar 
met regelmaat over bijpraten.

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 
en Ansje Bodewes.

Trends en verwachting
Behalve een toename van onze activiteiten buiten ons 
eigen gebouw zullen jeugd en jongeren de komende jaren 
veel aandacht krijgen. Om onze organisatie een spiegel 
voor te houden is een jongeren-directeur aangesteld en is 
een budget vrijgemaakt om een jongeren-kwartiermakers 
aan te stellen. Deze jongeren moeten ons de les lezen en 
zijn maximaal 25. 
Ook bij de NPG-gelden en de ambities van de gemeente 
Midden-Groningen staat beleid gericht op jongeren
 centraal. Midden-Groningen moet aantrekkelijk zijn om te 
komen wonen, te blijven wonen of naar terug te keren.

Ru enburg
het meisje van

bloemsierkunst

Mevr. A. Woortman, 
voorzitter

De heer L. Slinkman, 
secretaris

De heer G. Volkers, 
penningmeester

Mevr. F. Copinga
bestuurslid

De heer H. Eggens
bestuurslid

De heer I. Dijkstra
directeur Kielzog

Stichting Kielzog



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 na mutatie bestemmingsreserve  
 

Kielzog in cijfers 
Kielzog heeft sinds de verzelfstandiging twee bezuinigingsronden opgevangen van totaal jaarlijks € 410.000, -. Ondanks 
deze bezuinigingen heeft Kielzog een gezonde basis kunnen realiseren. Dat is zowel organisatorisch, in de kosten als 
bij de opbrengsten tot uitdrukking gekomen. Dat ging niet op alle vlakken vanzelf en de gerealiseerde cultuuromslag is 
broos. Vaak kan meer met hetzelfde, maar hetzelfde niet voor minder. Voorzichtigheid is daarom geboden en 
gemakkelijke conclusies voorbarig. Oftewel, laat ons succesvolle beleid positief leidend zijn bij het oordelen over de 
financiering van Kielzog wanneer een gemeentelijke begroting daartoe noodzaakt.

COVID-19, financieel
De online inzet en de wijze waarop na 19 mei met man en macht cursussen en lessen zijn ingehaald hebben ervoor 
gezorgd dat we relatief weinig lesgelden hebben moeten restitueren. Toch hebben de beperkingen natuurlijk invloed op 
onze financiële positie. Een kleinere zaal, meer inzet van personeel, restitutie van cursusgelden, een sluiting van 10 weken 
en fysieke aanpassingen van de zaal en lesruimten kosten geld. De kosten nemen we voor zover we ze kunnen voorzien 
op in de jaarrekening van 2019/2020 en zijn begroot op € 124.000. Hierbij zijn we uitgegaan van een terugkeer naar de 
normale situatie per 1 januari 2021. Om te voorkomen dat de reserves van Kielzog hierdoor worden beïnvloed streven we 
naar een dekking van deze kosten vanuit NOW, Landelijke Overheid, Provincie en fondsen.

jaarrekening 
2019-2020

€ 353
€ 445
€ 144
€ 114

€ 3.607

€ 4.663

€ 2.720
€ 632
€ 444
€ 136

€ 490
€ 71

 € 170
- € 17

€ 4.646
€ 17

begroting 
2019-2020

€ 390
€ 409
€ 128
€ 79

€ 3.622

€ 4.628

€ 2.897
€ 560

 € 292
€ 144
€ 560

€ 88
€ 87

-

€ 4.628
-

jaarrekening
2018 

€ 185
€ 269

€ 55
€ 87

€ 2.327

€ 2.923

€ 1.745
€ 355
€ 180
€ 80

€ 237
€ 56

€ 8
€ 172

€ 2.833
€ 90

Financieel 2019-2020
Staat van baten en lasten (x € 1.000)  

Cijfers



Cijfers

Theater 2017-2018
 
 

63 
9.711 
38%

-
-

9
450

-
-

-
-
-

-
-
-

72
10.161

61%

2018-2019

22
7.086

79%

62
7.097
64%

-
-

5
254

100%

-
-
-

-
-
-

89
14.437

81%

 
muzieklessen * 
aantal leerlingen 
 
groepslessen 
aantal leerlingen 
 
ensembles **  
aantal leerlingen

voorstellingen grote zaal 
aantal    
aantal bezoekers 
zaalbezetting   

voorstellingen kleine zaal  
aantal     
aantal bezoekers 
zaalbezetting    
 
foyer 
aantal    
aantal bezoekers    
  
café 
aantal    
aantal bezoekers    
zaalbezetting

Kielzog Rougezaal 30 
aantal    
aantal bezoekers    
zaalbezetting 
 
Kielzog Rougezaal 100 
aantal    
aantal bezoekers    
zaalbezetting

 
Totaal aantal voorstellingen 
Totaal aantal bezoekers
Totale zaalbezetting

2017-2018

24
352

12
59

24
221

2018-2019

23
414

 
14
68

 
20

185

Muziekschool

2019-2020

26
8.673

81%

40
4.992

69%

-
-

5
156

-

4
89

74% 
 

5
495
99%

80
14.405

85%

afgelast a.g.v. Corona: 
19 voorstellingen, 2500 bezoekers

2019-2020

23
426

11
51

24
227

*inclusief gemiddeld elke maand 
10 leerlingen die gebruik maken van 
de actie 5 lessen voor €50

** 75% van de deelnemers aan 
ensembles volgen ook individuele 
muzieklessen

2018-2019

20
18

439

2017-2018

19
14

372

cursussen najaar  
cursussen voorjaar  
aantal deelnemers

2019-2020

26
28

493

Kunstwerkplaats





Culturele ondersteuning 
scholen

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   
     

2018

24
3.603

23
496

12
1.385

16
480

n.v.t

n.v.t.

2017

31
3.127

20
400

8
950

6
210

n.v.t.

n.v.t.

2019

26
3.664

25
445

?
1.485

?
480

n.v.t

n.v.t.

Evenementen en projecten

gemeente Midden-Groningen
voormalig Gemeente Slochteren 
voormalig gemeente Menterwolde 
voormalig gemeente Hoogezand 

totaal aantal evenementen 

totaal aantal bezoekers

2018-2019

6
2
2
2

12
 

4.340

2017-2018

18

18
 

3.180

2019-2020

9
12
19
42

82
 

8.771

Cijfers



Projecten in samenwerking met andere instellingen
Gronings Vuur – meerdere edities
Cruijff Courts – meerdere edities
Cultuur Voor Elkaar
Dag van het Park 2019
Aardbeienfestijn
Open Monumentendag “Plekken van Plezier 2019”
Kinderboekenweek 2019: Reis mee naar de Reiziger
Poso Zomeractiviteiten
Peergroup
Dichters tegen eenzaamheid
Valentijnsdag
 
Projecten van Kielzog
Muziek door de Tijd – meerdere locaties
Symposium Hafabra 2019
Spinbarg – meerdere locaties
Creative Music-making Turkse Gemeenschap
Heropening na Corona - Musea
“Maak Kunst Mee” – meerdere locaties
Kielzog Carrousel - POP en Wereldmuziek – meerdere edities
Kerstweek
Karavaan – meerdere locaties
Kielzog Kunstkabinetjes
Lezing vrijheid Muziek en Kunst  - meerdere locaties
 

Evenementen en projecten 2019-2020

KOKOFFIFFIEE

 
DE KIELZOG 
KARAVAAN

ZATERDAG
5 SEPTEMBER 
OM 12:00 UUR 

 
 
Muziek, verhalen en acrobatiek. Traditiegetrouw trekt de 
Kielzog Karavaan weer door Midden-Groningen. 
 
Programma 
10:30 – 11:15 uur: Martenshoek – Plein bij Action
12:00 – 12:45 uur: Harkstede – COOP
13:30 – 14:15 uur: Zuidbroek – Dorpsplein aan’t water
15:00 – 15:45 uur: Sappemeer – Noorderstraat bij Jumbo
16:30 – 17:15 uur: Hoogezand – Plein het Kielzog

Meer info: www.kielzog.nl/karavaan

STOPT HIER

Evenementen & Projecten



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.

Ondanks de beperkende maatregelen die sinds maart samenhangen met de pandemie en de verminderde verhuur-
mogelijkheden  als gevolg van de nieuwbouw van het gemeentehuis, heeft Kielzog meer inwoners van 
Midden-Groningen in contact gebracht met kunst en cultuur.  

 2018-2019

14.437

8.795

15.732

8.096 

6.146

5.964

4.340

63.510
  

Theater

Culturele verhuringen

Muziekles (38 lessen p.j.)

Ensembles & groepslessen (32 lessen p.j.) 

Cursussen kunstwerkplaats (28 lessen p.j.) 

Scholen

Evenementen/projecten    

TOTAAL  

2017-2018

10.161 

9.925

13.376

8.960

5.208

4.687

3.180

55.497

 2019-2020

14.405

7.300

16.188

8.896 

6.902

6.074

8.771

68.536

Kunstmomenten



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 


