Stichting Filmhuis Zevenaar (Filmhuis Zevenaar)
RSIN/fiscaal nummer ANBI: 7329337 (ingang 1-1-2013)
Wittenburgstraat 14
6901 AN Zevenaar
Doelstelling (vastgelegd in de statuten):
Stichting Filmhuis Zevenaar (FHZ) stelt zich ten doel een podium te zijn voor een breed cultuuraanbod met film
als hoofdzaak. Daarnaast staat het open voor vernieuwing en verdieping van cultuurvormen, die een aanvulling
kunnen zijn op het reeds bestaande aanbod. Zo wil het FHZ bijdragen aan een bloeiend en gevarieerd cultureel
klimaat zowel in Zevenaar als in De Liemers.
De stichting tracht dit doel te verwezenlijken door:
a. Het organiseren van openbare filmvoorstellingen van overwegend films die in principe niet de
aandacht krijgen in de bioscoop die ze verdienen en/of films die niet behoren tot de commerciële
films, welke worden vertoond in commerciële bioscopen;
b. het bevorderen van discussie over deze films;
c. het organiseren van muziek -, cabaret - en andere voorstellingen;
d. het verstrekken van inhoudelijke begeleiding bij de voorstellingen door middel van tijdschriften, een
filmarchief en/of diverse publicaties;
e. het organiseren van een cultureel festival;
f. het organiseren van speciale activiteiten en educatieondersteuning op het gebied van film en
podiumkunsten voor kinderen;
g. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Inkomsten:
De stichting behaalt voornamelijk haar inkomsten uit de opbrengst van entree en barverkoop bij haar
activiteiten.
Donateurs en vrienden ondersteunen de stichting met een jaarlijkse bijdrage, evenals de Gemeentelijke
Zevenaar met een subsidie
Het streven is de kwaliteit van de activiteiten verder te verhogen door meer inkomsten te verwerven uit
sponsoring. Incidenteel wordt het Filmhuis verhuurd.
De stichting heeft met het geheel van haar activiteiten geen winstoogmerk. Eventuele positieve resultaten
worden aangewend ten bate van het doel van de stichting of ten bate van haar reserves. Reserves houdt de
stichting aan omdat deze naar goed boekhoudkundig gebruik wenselijk zijn en daarmee het doel van de
stichting op langere termijn wordt gediend. In verband met de waarschijnlijke verhuizing en uitbreiding van
het Filmhuis in 2019 heeft het filmhuis niet geïnvesteerd in het huidige onderkomen. De reservering zal
worden ingezet voor de inrichting en start in de nieuwe locatie.
Het bestuur:
Het bestuur bestaat uit voorzitter, secretaris en penningmeester.
Voorzitter: Harri de Vries
Secretaris: Jos Rouwhorst
Penningmeester: Willy Poodt

Het bestuur richt zich vooral op het te voeren beleid en houdt toezicht op het reilen en zeilen binnen FHZ. De
uitvoerende structuur wordt gevormd door de
Vijf voorzitters van de werkgroepen: BK [Bar & Kassa], FACTO [Facilitair, Techniek en Onderhoud], M&O
[Medewerkers & Organisatie], PROV [Programmering & Verhuur], PR en Sponsoring.
Vergaderingen van werkgroepvoorzitters worden voorgezeten door de voorzitter van het Bestuur. De andere
bestuursleden wonen de vergaderingen zoveel mogelijk bij: dit om lijnen kort te houden.
De stichting is een vrijwilligersorganisatie, die geen werknemers in dienst heeft. De vrijwilligers, inclusief de
bestuursleden, hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening gemaakte kosten en ontvangen
geen beloning voor hun werkzaamheden. De stichting kent derhalve ook geen beloningsbeleid.
Het Filmhuis
Het Filmhuis benut de mogelijkheden, die we in het huidige pand hebben optimaal. Het aantal vertoningen is
uitgebreid naar 15 per week.
Ontwikkelingen
In het huidige pand aan de Wittenburgstraat lopen we tegen de grenzen van onze mogelijkheden aan. We
zoeken naar uitbreiding. Een mogelijkheid is verhuizen naar Hal 12 aan de Kerkstraat. Hier kan een
cultuurcluster komen met Volksuniversiteit, Liemers Museum, Bibliotheek, deelactiviteiten van het Musiater èn
Filmhuis Zevenaar. We streven daarin naar meer zalen, een ruime foyer, vergader- en kantoorfaciliteiten en
een artiestenruimte. Dit alles tegen een betaalbare prijs. Eind 2016 heeft de gemeenteraad haar fiat gegeven
aan de gepresenteerde plannen. 2018 zal duidelijk maken of de plannen financieel en organisatorisch haalbaar
zijn voor FHZ. Het streven is om in 2018 te verhuizen.
Per 1 januari 2015 zijn we – samen met Luxor/Zutphen en Gruitpoort/Doetinchem] geaccepteerd als
deelgenoot aan Europa Cinemas. Europa Cinemas is een samenwerking van Europese bioscopen & filmtheaters
die zich inzet voor versterking van de Europese film. Deze samenwerking wordt financieel ondersteund door
het Mediaprogramma van de Europese Unie
Aan de basis van het Filmhuis ligt het enthousiasme van de ruim 80 medewerkers van Filmhuis Zevenaar.
Medewerkers, van top tot teen gemotiveerd en die zich op geheel vrijwillige basis inzetten voor Filmhuis
Zevenaar , hebben in de Liemers een culturele plek weten te creëren, waar men kan ontmoeten, genieten en
ontspannen. Waar mensen, van jong tot oud, elke dag terecht kunnen voor een breed cultuuraanbod in de
ochtend, middag en avond. Een aanbod dat zeer wordt gewaardeerd door onze bezoekers.
Alle taken en werkzaamheden in FHZ worden aangestuurd door het bestuur en de voorzitters van de diverse
werkgroepen. Deze overhead groeit fors, terwijl er nu al 2 vacatures zijn voor voorzitter van een werkgroep, die tot
dit moment niet ingevuld zijn. We zijn nog steeds een 100% vrijwilligersorganisatie, maar merken dat de behoefte
aan een zakelijke, dagelijkse leiding zich steeds meer doet voelen. Sowieso zullen we vaker externe, specialistische
hulp in moeten huren, hetgeen een fors stempel gaat drukken op onze exploitatie.

Verhuur
Het Filmhuis is te huur voor stichtingen, verenigingen, scholen, bedrijven en particulieren. Per dagdeel
kunnen de zaal en de foyer gehuurd worden. Voorwaarde is dat er een culturele activiteit plaats vindt, bijv.
film of podium. Het tarief is afhankelijk van de aard van de huurder. Ideële instellingen betalen minder dan
commerciële bedrijven. Voor filmhuisvrijwilligers wordt geen huur gerekend. De verhuur aan derden en
vrijwilligers wordt buiten de reguliere draaimomenten gepland. Hiervan wordt alleen afgeweken wanneer een
bedrijf voor een openbare vertoning het filmhuis huurt en de entree gratis is. Voorbeelden hiervan zijn de
uitvaartbeurs van vereniging Yarden en het vluchtelingenwerk.

Financieel overzicht
Inkomsten

2017 debet

credit

2016 debet

credit

Opbrengst cultureel

80.661

78.111

Opbrengst bar

31.468

32.393

Opbrengst overigen

30.181

38.435

7.943

17.027

925

1.315

20.433

17.813

880

750

0

53.927

127

288

0

-1.232

142.437

201.922

onderverdeeld in:
- subsidies
- sponsoring
- donateurs
- verhuur/overigen
Opbrengst Buitenblik
Financiële baten
Bijzondere baten/lasten
Totaal inkomsten
Uitgaven

2017 debet

credit

2016 debet

credit

Directe kosten/inkoop cultureel

51.782

55.503

Directe kosten/inkoop bar

14.598

15.220

0

54.902

Vrijwilligerskosten

3.138

2.635

Bestuurskosten

1.539

2.188

P.R. kosten

10.064

13.061

Huisvestingskosten

29.210

32.745

4.303

6.114

11.873

3.030

Afschrijvingskosten

5.613

6.248

Financiële lasten

1.012

910

Resultaat

9.305

9.366

142.437

201.922

Directe kosten/ inkoop
Buitenblik

Kantoorkosten
Algemene kosten

Totaal uitgaven

N.B. Buitenblik was in 2016 een werkgroep van het Filmhuis, maar is als zelfstandige Stichting Buitenblik verder
gegaan, omdat dit meer toekomstmogelijkheden opleverde. In 2017 zijn daarom geen baten en lasten van
Buitenblik in de exploitatie opgenomen.

Toekomstige investeringen

In afwachting van de ontwikkelingen rond de nieuwe locatie samen met de andere culturele instellingen
hebben we alle niet-noodzakelijke investeringen stopgezet. De noodzakelijke vernieuwing van apparatuur en
zaalinterieur is een onderdeel van de inrichtingskosten van de nieuwe locatie.
Mocht deze ontwikkeling voor het filmhuis onhaalbaar zijn of het hele project niet doorgaan, dan zal het
filmhuis op de huidige locatie binnen enkele jaren ongeveer € 70.000,00 moeten investeren.

