Stichting Filmhuis Zevenaar (FHZ)
RSIN/fiscaal nummer ANBI: 7329337 (ingang 01-01-2013)
Kerkstraat 27
6901 AA Zevenaar
Doelstelling
Stichting Filmhuis Zevenaar (FHZ) wil een aantrekkelijk, uitnodigend en kwalitatief podium
zijn voor mensen in alle leeftijdsgroepen in de Liemerse regio, die op zoek zijn naar
ontmoeting, ontspanning, cultuur en verdieping. Dit doel wordt vooral bereikt door
vertoning van film, maar ook door het organiseren van podiumvoorstellingen met muziek,
literatuur, theater en het organiseren van, en deelnemen aan cultuurfestivals.
Ons cultuuraanbod kent amusementswaarde, maar is ook van betekenis voor de
persoonlijke, culturele en maatschappelijke ontwikkeling van onze bezoekers.
Samenwerking met andere culturele en maatschappelijke instellingen is een belangrijke
pijler en heeft invloed op onze programmering.
Cultureel ondernemerschap is de basis voor de zelfstandige positie van Filmhuis Zevenaar:
dit heeft mede bijgedragen aan onze groei en ontwikkeling.
Inkomsten
De stichting behaalt haar inkomsten voornamelijk uit de entreeopbrengst bij haar
activiteiten. Donateurs en vrienden ondersteunen de stichting met een jaarlijkse bijdrage,
evenals de subsidie van de Gemeente Zevenaar en Europa Cinema [zie verderop]. 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.
Bestuur en organisatie
Het bestuur bestaat uit voorzitter, secretaris en penningmeester.
Voorzitter: Harri de Vries
Secretaris: Wieneke Olthof
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 mede gevormd door de voorzitters van
de werkgroepen FACTO [Facilitair, Techniek en Onderhoud], M&O [Medewerkers &
Organisatie], PR en Sponsoring.

De programmering en boeking van films wordt verzorgd door een ingehuurde, externe
professional bijgestaan door een filmadviesgroep vanuit FHZ. Podiumvoorstellingen worden
geprogrammeerd door de werkgroep Podium. Ook de werkgroep PR wordt tijdelijk
ondersteund door een ingehuurde deskundige.
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 is te huur voor stichtingen, verenigingen, scholen, bedrijven en particulieren.
Per dagdeel kunnen de zalen gehuurd worden. Het tarief is afhankelijk van de aard van de
huurder. Ideële instellingen betalen minder dan commerciële bedrijven. De verhuurmoet
tijdig worden aangevraagd, zodat de programmering zo nodig daarmee rekening kan
houden. De filmzalen zijn voorzien van de nodige voorzieningen voor het organiseren van
lezingen en kleinschalige podiumoptredens.
Algemeen
Filmhuis Zevenaar heeft in 2020 met de activiteiten die wij dat jaar organiseerden, ruim
10.000 bezoekers mogen ontvangen. Dit is een mooi resultaat aangezien we door de
Corona-maatregelen bijna 5 maanden gesloten zijn geweest en maandenlang slechts een
beperkte zaalbezetting was toegestaan. Dat hebben we gerealiseerd met film, muziek en
theater, kortom een breed scala aan culturele activiteiten.
Aan de basis hiervan 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.
Ontwikkelingen
Per 1 april 2020 is FHZ verhuisd naar De Turmac Cultuurfabriek in een voormalige
fabriekshal. Hier is een cultuurcluster gevormd met Volksuniversiteit, Liemers Museum,
Bibliotheek, deelactiviteiten van het Musiater èn Filmhuis Zevenaar. Het streven is – waar
mogelijk - te komen tot verdergaande onderlinge samenwerking. In de Cultuurfabriek
hebben we de beschikking over twee filmzalen met ieder 54 stoelen. De horeca zal
verzorgd worden door het inpandige Grand-Café en niet meer door het Filmhuis zelf.
Per 1 januari 2015 zijn we – samen met Luxor/Zutphen en Gruitpoort/Doetinchem]
geaccepteerd als deelgenoot aan Europa Cinema. Europa Cinema 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.

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.
Het bestuur, april 2021

Financieel overzicht
3.2 EXPLOITATIE 2020/2019
Inkomsten

2020 debet

credit

2019 debet

credit

Opbrengst cultureel
Opbrengst bar

75.223
8.568

77.768
30.361

Opbrengst overigen
onderverdeeld in:
- subsidies
- sponsoring
- donateurs
- verhuur/overigen

37.446

42.015

23.481
275
13.584
419

18.534
1.925
21.137
419

10

10

121.247

150.154

Financiële baten
Totaal inkomsten
Uitgaven

2020 debet

credit

2019 debet

37.772
11.683
4.400
1.616
6.744
52.862
2.731
22.635
3.623
965

55.397

Resultaat

-20.000
-3.784

17.689
542

Totaal uitgaven

121.247

150.054

Directe kosten/inkoop cultureel
Directe kosten/inkoop bar
Vrijwilligerskosten
Bestuurskosten
P.R. kosten
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Algemene kosten
Afschrijvingskosten
Financiële lasten
Voorzieningskosten

credit

15.232
2.187
1.524
11.088
31.288
4.665
5.390
4.011
1.041

De verhuizing en de nodige inrichtingskosten hebben samen met de Covid-perikelen,
alsmede het verlies van de horeca-activiteit voor een negatieve exploitatie gezorgd.

