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DE COMPAGNIE INHOUDELIJK JAARVERSLAG 2021
2021 heeft bij de Compagnie een beeld laten zien van enerzijds de grote impact van het corona virus
en alle maatregelen hier omheen en anderzijds de geleidelijke afschalen van de maatregelen. En dus
licht aan het eind van de Lock down tunnel. Wat vervolgens betekende dat enkele exposities
verlengd zijn of helemaal niet toegankelijk zijn geweest voor publiek vanwege de maatregelen. Wat
veel verschuivingen in het programma teweeg hebben gebracht. 2021 is een jaar geweest wat veel
energie en tijd heeft gekost om het programma en de Fabriekswinkel aan te passen aan de restricties
vanuit de overheid vanwege corona. Het beleidsteam heeft zich extra ingespannen de vrijwilligers
erbij en voortdurend op de hoogte te houden en vooruitzicht te bieden.
Al met al hebben de corona maatregelen geleid tot voortdurende aanpassingen in het
tentoonstellingsprogramma en extra kosten voor PR. Ondanks dat we geconfronteerd werden met,
vooral in het begin van het jaar, perioden van een gesloten gebouw, heeft de totaalomzet van de
Compagnie aan verkoop in zowel de Fabriekswinkel als verkoop van kunst in tentoonstellingen in
2021 geen mindering laten zien ten opzichte van 2020.

Beeldend
Het jaar overziend waren de tentoonstellingen van Anneke Klein (verlengd vanwege corona
maatregelen) en Pieter Mols hoogtepunten. De tentoonstelling van Pieter Mols in Walsmalerij 3
heeft bovendien - gerekend over alle jaren van ons bestaan - een recordverkoop van werk uit een
tentoonstelling teweeg gebracht. Steeds meer (top)kunstenaars weten de weg naar de Compagnie
en Cultuurfabriek te vinden. Nog beter dan voorheen kunnen we keuzes voor kunstenaars met werk
van - in onze ogen én in de ogen van de kunstwereld in Nederland - hoge kwaliteit maken. Bovendien
kunnen we het voornemen om met kunstenaars te werken die daadwerkelijk het gebouw als
uitgangspunt van een tentoonstelling nemen steeds meer gestand doen.
De centrale Hal bij de ingang, de Wiebenga Silo en de Afzakkerij worden door de Compagnie voorzien
van afwisselende tentoonstellingen van gemiddeld zes weken. Verder beschouwt de Compagnie het
gebouw de Cultuurfabriek als expositieruimte. Met ruimten als de Malerij en Walsmalerij 3 alsook de
Koekbouw en NPF-toren. Zelfs de buitenruimte rondom het gebouw.
De programmeurs van de Compagnie benaderen kunstenaars en designers die werk maken wat bij
uitstek past in het rauwe industriële voormalige veevoedercomplex. Criteria als professionaliteit,
passend in de gebouwen en kwaliteit van het werk gelden voor alle kunstenaars die we benaderen of
die ons benaderen. Bij in eerste instantie geschikt bevonden kunstenaars volgt altijd een
atelierbezoek. Indien nog altijd positief beoordeeld volgen dan afspraken over wijze van tentoon
stellen, periode, financiële afspraken, etc. Alles wordt vastgelegd in een expositiecontract, een
inventarisatielijst en een lijst met werken die tentoongesteld worden.
De openingen van tentoonstellingen, steevast op de openingszondag om 13.00 uur voorafgaand aan
het zondagmiddagprogramma in de Afzakkerij, worden goed bezocht. Gemiddeld zijn 30 tot 50
personen aanwezig.
In 2021 heeft de Compagnie haar expertise ten dienste gesteld aan o.a. de gemeente Meierijstad
met het selecteren van 2 kunstenaars welke een ontwerp presenteren en uiteindelijk realiseren van
kunstwerken als relatiegeschenk en kunstwerken bij afscheid van ambtenaren. Kennis en kunde van
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de betrokken vrijwilligers en ook het grote netwerk aan kunstenaars en designers zorgen voor
perfecte afronding van opdrachten. Tot tevredenheid van de opdrachtgevers.

Joran van Soest

Lezingen
De Compagnie laat zo veel als mogelijk exposerende kunstenaars een lezing over hun werk
verzorgen. Mits ze dat willen en kunnen uiteraard. In 2021 heeft o.a. Pieter Mols een boeiende lezing
over zijn werk gegeven.
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Fabriekswinkel
De Fabriekswinkel heeft logischerwijs de meeste last gehad van de maatregelen rondom Covid-19.
Wekenlange sluitingen van de winkel heeft immers direct gevolgen voor de omzet. En kan gevolgen
hebben voor inzet en enthousiasme bij de vrijwilligers. Dat laatste blijkt zeker niet het geval; de
vrijwilligers blijven onverminderd enthousiast en staan meteen klaar zodra de winkel weer open kan.
De kwaliteit van het aanbod in de winkel stijgt nog steeds gestaag, in de ogen van de Compagnie
maar ook die van klanten. Het regelmatig restylen van opstelling en aanbod zorgt voor steeds weer
een frisse en nieuwe ‘look’. Het is de stellige indruk van de Compagnie dat het publiek de weg naar
de winkel steeds beter weet te vinden, getuige ook de toenemende omzet ondanks de corona
maatregelen in 2021.
De Fabriekswinkel voorziet in een bijzonder aanbod van unieke kunst, design en gadgets in een
betaalbaar segment en is volstrekt onderscheidend met het winkelaanbod in de wijde regio. De
Compagnie is trots op het behaalde resultaat in slechts enkele jaren.
De financiële administratie van met name de financiële organisatie in de Fabriekswinkel is in handen
van medewerkers van de Cultuurfabriek. Monitoring van de financiële stromen door medewerkers
van de Compagnie is gaandeweg gestroomlijnd in samenhang met de financiële administratie van
CHV. Verbeteringen zijn verder doorgevoerd, er wordt gewerkt aan optimalisatie.
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17 tentoonstellingen van 23 kunstenaars:
Anneke Klein. Textielkunst. Wiebenga Silo
Annie Veldkamp. Installatie. Hal.
Cindy van Woudenberg. Tekenkunst. Wiebenga Silo.
Bart Ensing. Nature Art. Wiebenga Silo.
Brigitte Picavet. Beelden. Wiebenga Silo.
Joran van Soest. Installatie. Hal
Bert Sterk. Glaskunst. Hal
Collectief de Ploegh. 5 kunstenaars. Installaties. Wiebenga Silo.
Pieter Mols. Tekeningen/schilderijen/meubels/sculpturen. Walsmalerij 3
Studio Toer. Installatie. Malerij.
Diana Huijts. Grafiek. Afzakkerij
Annemarie Pdetri. Grafiek. Afzakkerij.
Wim Jonkman. Grafiek. Afzakkerij.
Matthijs Wolthaus. Grafiek. Afzakkerij.
Leo Kaldenbach. Grafiek. Afzakkerij.
Jesette Lenders. Grafiek. Afzakkerij.
Wijke van der Bij. Grafiek. Afzakkerij.

Jubileum
In 2022 vieren we het 25jarig bestaan van de Compagnie. Dat willen we doen met enkele bijzondere
exposities, een beeldenpark op de Noordkade in de buitenruimte en een boekuitgave over
geschiedenis en toekomst van de Compagnie. Afgelopen jaren hebben we een extra financiële
reserve opgebouwd waaruit deze extra activiteiten in 2022 worden gefinancierd.

Organisatie
Na de bestuurlijke fusie heeft de organisatie van de Compagnie zich gevormd. Het bestuur wordt
momenteel gevormd door hetzelfde bestuur als dat van de Cultuurfabriek waaronder ook CHV
Noordkade, theater de Blauwe Kei en Phoenix Cultuur vallen. Op afroep vindt er overleg plaats
tussen het Beleidsteam van de Compagnie en de directeur van de Blauwe Kei in zijn rol als voorzitter
van het directie overleg.. Daarnaast is er wekelijks een informeel overleg van de directies waarbij ook
de voorzitter van het Beleidsteam Compagnie aanwezig is. De Compagnie rapporteert maandelijks
schriftelijk over de voortgang en ontwikkelingen (programmatisch, financieel en organisatorisch) aan
het bestuur, via onze vertegenwoordiger. Wilma Bierens in binnen het bestuur het aanspreekpunt
voor de Compagnie. Met regelmaat vindt overleg plaats tussen voorzitter van beleidsteam en Wilma.
Een ‘directiereglement’, analoog aan de overige stichtringen, maar toegesneden op de Compagnie is
binnen het bestuur in de maak. Hierin wordt ook de informatie voorziening geregeld tussen bestuurvoorzitter beleidsteam en beleidsteam Compagnie.
Het Beleidsteam van de Compagnie bestaat uit 5 personen. Dit Beleidsteam functioneert als een
soort van bestuur en zet de grote beleidslijnen uit, stelt de begroting samen en houdt de vinger aan
de pols voor wat betreft voortgang en ontwikkelingen op alle beleidsterreinen binnen de Compagnie.
Hieronder functioneren het Programmateam beeldend, Programmateam muziek, PR-team en
Organisatieteam Fabriekswinkel; voorts een aantal teams voor inkoop, personeelsrooster en
inrichting van de Fabriekswinkel.
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De Compagnie is een vrij platte organisatie waarbij de mening en inbreng van alle vrijwilligers van
groot belang zijn. Tenslotte is iedereen die werkzaam is voor de Compagnie onbezoldigd.
Alle vrijwilligers willen en moeten worden gehoord. Per kwartaal vindt dan ook een
vrijwilligersvergadering plaats met de meest betrokken medewerkers. Met regelmaat is er een
overleg voor vrijwilligers in de Fabriekswinkel. Jaarlijks wordt een grote algemene
vrijwilligersvergadering gepland.
Sinds 2019 zijn ‘coöperatiekosten’ en ‘gebruikersbijdrage’ opgenomen in de begroting. Dit is onder
andere een bijdrage aan de Cultuurfabriek voor het verwerken van de financiële administratie voor
de Fabriekswinkel, exposities en overige financiële zaken.
Verder wordt ondersteuning ingehuurd van beheerders van de Cultuurfabriek voor het inrichten van
tentoonstellingen. Voor de PR werd in 2020 deels expertise ingehuurd.

Plaats in het veld
In Meierijstad is de Compagnie, naast KEG in Schijndel, het platform voor tentoonstellingen van
professionele kunstenaars. Het vormt daarmee een onmisbare schakel in het cultuuraanbod binnen
de gemeente en het sluit perfect aan op het streven van de gemeente Meierijstad naar een groots en
onderscheidend cultuuraanbod.
2023-2030
De Compagnie heeft een beleidsplan ontwikkeld waarmee voorzien wordt in een vergaande
samenwerking met KEG in Schijndel en RKK in St. Oedenrode. Dat plan zal kunnen resulteren in een
visie op het aanbod professionele beeldende kunst in Meierijstad in 2030. Begin 2022 worden
overlegrondes gepland met de drie instellingen teneinde te komen tot een gezamenlijk plan wat
gepresenteerd wordt aan het college van B en W in Meierijstad. Om vervolgens opgenomen te
worden in de nieuwe kunstnota van de gemeente.

Vrijwilligers
In 2021 waren 32 vrijwilligers actief voor de Compagnie. Alle vrijwilligers tonen zonder uitzondering
een grote mate van betrokkenheid. De activiteiten geven in bijzondere mate invulling aan bijzonder
vrijwilligerswerk en betekenis aan het bijdragen van het aanbod kunst & cultuur in Meierijstad. De
vrijwilligers zijn voor een deel afkomstig uit Veghel, maar ook uit Erp, St. Oedenrode, Schijndel,
Boxtel, Volkel en Uden. Voor de vrijwilligers die wat verder weg wonen hanteert de Compagnie sinds
medio 2019 een reiskostenvergoeding.
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Samenwerking
Met cultuurinstellingen binnen de Cultuurfabriek wordt voortdurend gezocht naar mogelijkheden tot
samenwerking, met Phoenix Cultuur en Cultuurkade op het gebied van educatie. Met de Blauwe Kei
zijn gesprekken gaande over gezamenlijke PR en een speciaal muziekprogramma in 2021/2022.
De Compagnie zoekt nadrukkelijk de verbinding met centrum van Veghel en Schijndel. Er zijn
overleggen gestart om tentoonstellingen in te richten in zowel de bibliotheek van Veghel als de
nieuwe bibliotheek in Schijndel. Daar is ook de collectie van de gemeente opgeslagen. De in te
richten kleinschalige tentoonstellingen laten werk zien van kunstenaars die ook op de Noordkade bij
de Compagnie exposeren. Met in Veghel en Schijndel verwijzingen naar de tentoonstelling bij de
Compagnie en bij de Compagnie verwijzingen naar de tentoonstellingen in Veghel en Schijndel. Deze
samenwerking komt in Veghel moeiteloos van de grond. In Schijndel gaat samenwerking moeizamer
en is in 2021 nog niet afgesproken.
De Compagnie heeft het plan opgevat, samen met het centrummanagement van Veghel en de
gemeente, een kunstroute te realiseren tussen Noordkade en centrum. Een route als een
expositieruimte in het openbare domein. Zo’n 12 sokkels met daarop wisselende tentoonstellingen
van 3d werken van kunstenaars, tussen Noordkade en Meierijplein in het centrum. Vooralsnog wordt
gemikt op een pilotperiode in 2021/2022. De rol van de Compagnie zou een programmeer functie
kunnen zijn.
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Educatie
Van de vrijwilligers van de Compagnie zijn er 2 actief met educatie. Sommige tentoonstellingen zijn
uitermate geschikt voor niet alleen rondleidingen maar ook voor opdrachten en lesbrieven. Met SBO
de Wissel is een vast samenwerkingsverband zodra zich een tentoonstelling leent voor dit doeleind.

PR
In 2021 is een extern medewerker ingehuurd om de PR voor de Compagnie richting gedrukte en
social media te gaan verzorgen. Het bleek na vele inspanningen onmogelijk een vrijwilliger voor deze
specifieke taak te vinden. Besloten is deze stap te maken om de ambities van de Compagnie niet
alleen lokaal, maar ook provinciaal en landelijk uit te kunnen rollen. Dit heeft inmiddels geleid tot
publicaties en interviews in de kunstbijlage van het Brabants Dagblad en Volkskrant en meer en
betere exposure op sites als van CHV Noordkade en in plaatselijke en regionale gedrukte media.

Facilitair
De Compagnie heeft in 2021 met regelmaat gebruik gemaakt van faciliteiten en technische
ondersteuning van CHV. Tot grote tevredenheid overigens. Blijvende aandachtspunten zijn de
verlichting in de Hal en de toegangsdeuren naar de Wiebenga Silo, alsmede de matige kwaliteit van
interne bewegwijzering. De Compagnie heeft inmiddels voorzien in extra bewegwijzering naar de
Wiebenga Silo.
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Bestuur
Het bestuur van Stichting Kunstgroep de Compagnie wordt gevormd door Stichting Cultuurfabriek
Noordkade (hierna: Cultuurfabriek Noordkade). De bestuurders van deze laatstgenoemde stichting
bestaat per 31 december 2021 uit:
•
Martien van den Hoven (voorzitter)
•
Manon Velde-Katgert (penningmeester)
•
Paul Koeslag (lid, interim secretaris)
•
Wilma Bierens-Verbeet (lid)
•
Karen Neervoort (lid)
Twee bestuursleden zijn in 2021 afgetreden, te weten: Marianne van Campen-Berlie per 17-4-2021
en Frans de Baaij per 31-12-2021
Stichting Kunstgroep de Compagnie heeft geen beleggingen.
Good Governance staat bij Cultuurfabriek Noordkade hoog in het vaandel en we volgen dan ook de
Governance Code Cultuur. In 2020 zijn bestuur en directie gezamenlijk opgetrokken in een zorgvuldig
onderzoek naar de beste bestuursvorm voor Cultuurfabriek Noordkade en de afzonderlijke
stichtingen. In 2021 is er een besluit genomen over de gewenste bestuursstructuur. Besloten is (nog)
niet naar een raad van toezichtmodel over te gaan, maar om een bestuur op afstand te gaan vormen.
Met nieuwe directiereglementen zijn de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van
bestuur op afstand en directie geactualiseerd en vastgelegd.
De directievoering van Stichting Kunstgroep de Compagnie (hierna: de Compagnie) is in handen van
Jan van Hoof.
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