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“YOU DON’T 
LET THEM KNOCK 
YOU OUT, 
YOU MAKE THEM 
KNOCK YOU OUT.” 
― Don Winslow, The Power of the Dog
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1. FILMHUIS ALKMAAR

Filmhuis Alkmaar (FA) biedt een podium voor 
de kwaliteitsfilm en creëert voorwaarden voor 
een optimale zeggingskracht en beleving. De 
kwaliteitsfilm is een spiegel van deze tijd en 
biedt een blik op de wereld, en dat vinden we 
belangrijk, zeker nu. Met film versterken we het 
culturele klimaat en maatschappelijke debat.  
Daarnaast wil FA zoveel mogelijk mensen laten 
kennismaken en genieten van arthousefilms.

 FA is een stichting zonder winstoogmerk en 
neemt als culturele instelling een volwaardige 
plaats in binnen de gemeentelijke culturele 
infrastructuur. FA draagt bij aan de levendigheid 
en de uitstraling van de stad Alkmaar.

 

2. TERUGBLIK

2021 markeerde het tweede jaar waarin 
FA te kampen had met de effecten van de 
coronapandemie. Tot 5 juni 2021 moest 
het filmhuis haar deuren sluiten en op 19 
december volgde de tweede sluiting van het 
jaar. In de periode dat we bezoekers mochten 
ontvangen was dit enkel mogelijk met 
beperkende maatregelen: minder capaciteit, 
een verplichting van mondkapjes en de QR-
code, en beperkte openingstijden. Er was geen 
enkele speelweek in 2021 zonder maatregelen. 
Maar ondanks alle tegenslagen hebben we ons 
uiterste best gedaan om aanwezig te blijven 
met een mooi programma, zowel online als 
offline, en het contact te onderhouden met 
onze bezoekers. 

 Tijdens de lockdowns konden 
vanzelfsprekend alle geplande programma’s 
en filmreleases niet doorgaan. Met onze online 
filmzaal van Picl konden we onze bezoekers 
gelukkig een breed filmprogramma aanbieden, 
met een groot aanbod aan premièrefilms, 
klassiekers en specials, zoals de samenwerking 
met Kijk Ons rondom de film Love in a Bottle 
van Paula van der Oest.

 Vanaf de heropening op 5 juni hebben we 
onze openingstijden verruimd en konden we 
weer opstarten met een prachtig programma, 
met films op het grote doek voor de ultieme 
filmbeleving. Met kwalitatief hoogwaardige 
films, een Oscar-filmreeks, The Best of IDFA 
on Tour, extra familiefilms en het Previously 
Unreleased-programma van Eye was de sfeer 
in het filmhuis al snel weer als vanouds.

 In het najaar dreigden de 
coronamaatregelen weer roet in het eten te 
gooien voor Filmfestival Alkmaar, maar gelukkig 
waren we in staat alsnog een (kleinschaligere) 
editie te organiseren in HAL 25. We openden 
het festival met Pablo Larraín’s Spencer en 
stelden een programma samen met exclusieve 
voorpremières van must see-films, zoals Pedro 
Almodóvar’s Madres Paralelas en The Duke van 
Roger Mitchell. Naast ons eigen filmfestival, 
organiseerden we in oktober ook met succes 
een XL-editie van Cinekid. 

 2021 had tevens een directiewisseling.
Op 1 april verving Marieke Jonker haar 
voorganger Loes Wagenmaker. Starten in 
een lockdown was niet ideaal, maar het bood 
ook een unieke kans om ons als team voor 
te bereiden op een heropening. In november 
en december traden er tevens vier nieuwe 
bestuursleden aan: Herman Meijer, Theo Noten, 
Els van Odijk en Herman van Vliet. Om de 
continuïteit te waarborgen, beloofden Onno 
Walgien en Guus Wijte nog maximaal een half 
jaar aan te blijven.

 Terugkijkend op 2021 hopen we in 2022 
definitief de coronaperiode achter ons te laten, 
met ambitieuze plannen voor de toekomst.

DEEL I

― The Duke

“NOT VERY

GOOD, IS IT?
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2. PROGRAMMA

FA biedt een podium voor 
de kwaliteitsfilm en creëert 
voorwaarden voor een optimale 
zeggingskracht en beleving. De 
kern van het programma bestaat 
uit actuele, hoogwaardige films die 
aanvullend zijn op het bestaande 
(commerciële) filmaanbod. 

De activiteiten en het programma 
van FA zijn sinds 2021 verdeeld 
over vijf pijlers: de Gidsfunctie, 
Samenwerkingen, Verdiepende 
Programma’s, Satellietactiviteiten 
en Educatie & Talentontwikkeling. 

GIDSFUNCTIE

Binnen het oneindige aanbod 
aan internationale, nationale en 
regionale filmproducties fungeert 
FA als gids, als specialist en visionair 
op het gebied van beeldcultuur 
in de regio. We maken hierin 
een selectie aan hoogwaardige 
kwaliteit en maatschappelijke 
urgentie, waarmee we de bezoeker 
wegwijs maken. Ook in 2021 boden 
we een divers programma, met 
publieksfilms en niche, films van 
gerenommeerde makers, films die 
schuren, documentaires die ogen 
openen, kleine parels, kinderfilms 
en filmfestival-ontdekkingen. FA 
blijft de balans zoeken tussen 
films die aan de randen knagen, 
tegen heilige huisjes schoppen 
en nieuwe terreinen verkennen én 
films die vooral mooi, vermakelijk 
of behaaglijk zijn. Ook door 
films in een kader te plaatsen – 
klassiekers, retrospectieven en 
themaprogrammering – nemen we 
onze bezoeker aan de hand.

 Spraakmakende programma’s 
waren onder andere het Previously 
Unreleased-programma van 
Eye, een Charlie Chaplin-
retrospectief, Gouden Kalf-
winnaar De Veroordeling, en de 
documentairereeks Woman Make 
Film van Mark Cousins met daarnaast 
zes films van vrouwelijke makers 
vanaf de jaren ‘60. We voorzagen 
films van een randprogramma, 
onder de noemer van Muziek in 
Film en Movies that Matter on Tour, 
en ook gaven we een podium aan 
belangrijke festivals van Nederlandse 
bodem, zoals IDFA, Nederlandse 
Film Festival en Cinekid.

SAMENWERKINGEN

Film is bij uitstek geschikt om 
verbinding aan te gaan en in een fijne 
sfeer bezoekers uit verschillende 
culturen en leeftijden te laten 
genieten en samenbrengen. Binnen 
de bestaande programmering 
programma’s ontwikkelen die de 
bewoners van de stad verbinden en 
een artistieke stimulans bieden.  
Een andere ambitie is dan ook 
samenwerkingen aan te gaan met 
partners en verschillende groepen 
uit de stad zodat een meer divers 
publiek in aanraking komt met 
arthousecinema. Samenwerking, 
binnen en buiten de stad, vormt dan 
ook een belangrijke kernwaarde 
binnen de filosofie van FA. 

 Zo hebben we in de 
zomerperiode twee vertoningen 
in Theater de Vest georganiseerd. 
Ook maakten we plannen voor 
een aantal specials die door de 
coronamaatregelen geen doorgang 
hebben kunnen vinden, waaronder 
1) een samenwerking met Victorie, 
waarbij FA de film The Commitments 
zou draaien en de band Soulmania 
in Victorie te zien zou zijn, en 2) het 
Impact Doc Festival in samenwerking 
met In Holland, waarbij we drie 
korte films van In Holland-studenten 
zouden vertonen. Beide specials 
zullen in 2022 alsnog een plek 
krijgen. 

VERDIEPENDE PROGRAMMA’S

Bij FA vinden we het belangrijk 
om de bezoeker verdieping te 
bieden, om film, beeldcultuur en 
de wereld een beetje beter te 
leren begrijpen en een podium te 
bieden aan het gesprek en debat. 
Dit faciliteren we door actuele 
of thematische arthousefilms te 
voorzien van inleidingen door of 
nagesprekken met filmmakers, 
experts, ervaringsdeskundigen en 
filmjournalisten. Zo ontvingen we 
de regisseurs van Shadow Game 
en De Afrikaanse Bruid, vertoonden 
we Land van mijn ouders in het 
kader van de nationale herdenking 
15 augustus 1945, nodigden we 
filmjournalisten uit om door middel 
van een inleiding context te bieden 
aan Pleasure en The Voice of Love, 
en organiseerden we in de Amnesty 
Vredesweek de films Kuessipan 
en Una Mujer Fantástica onder 
begeleiding van een spreker. 

SATELLIET ACTIVITEITEN

FA is op twee manieren bezig met 
satelliet activiteiten, 1) door als een 
locatie te fungeren waar landelijke 
festivals en filmprogramma’s hun 
nieuwe aanbod presenteren, zoals 
IDFA, Nederlands Film Festival, Kijk 
Ons, IFFR en Movies that Matter en 
2) door actief naar buiten te treden 
met FA, onder meer door Filmfestival 
Alkmaar. 

 Zo gaven we in het eerste 
kwartaal een podium aan Kijk Ons 
met de (online) editie van Love in a 
Bottle en planden we een satelliet 
editie van Movies that Matter in FA, 
waarbij zes films simultaan vertoond 
zouden worden tijdens het festival 
in Den Haag. Helaas kon Movies that 
Matter geen doorgang vinden in 
verband met de lockdown. 

Na de lockdown hadden we The Best 
of IDFA on Tour in huis, lieten we zes 
unieke Nederlandse premièrefilms 
zien simultaan aan het Nederlands 
Film Festival, organiseerden we 
een Kijk Ons vertoning van Alex van 
Warmerdam’s Nr. 10. In het najaar 
vond IDFA Extended met vijf festival 
premières plaats in het filmhuis en 
organiseerden we met veel succes 
Cinekid. 

 Met het in 2019 gelanceerde 
Filmfestival Alkmaar (FFA) willen we 
meer naar buiten treden. Niet alleen 
omdat we verlangen naar meer 
capaciteit gezien het ruimtegebrek 
van het filmhuis, maar ook omdat 
we naam willen maken in de stad 
en regio. We zien FFA als een 
toegankelijke manier om nieuwe 
mensen te bereiken en doelgroepen 
die we minder goed weten te 
bereiken kennis laten maken met 
het filmhuis. We waren in 2021 
dan ook van plan om FFA te laten 
plaatsvinden op meerdere locaties: 
FA, Victorie, HAL 25, Grote Kerk, Vue 
Alkmaar en een Boutique Cinema. 

 Vanwege de coronamaatregelen 
kon het filmfestival helaas niet in 
deze bedachte vorm plaatsvinden, 
maar desalniettemin hebben we 
een kleinere editie van het festival 
opgetuigd in HAL 25. Van 4 t/m 
7 november was FFA een feest 
voor de filmliefhebber en droegen 
we bij aan een levendig cultureel 
klimaat, met unieke voorpremières, 
video-installaties en film & food. Met 
het einde van de coronapandemie 
in zicht, kijken we uit om onze 
ambitieuze plannen uit te voeren 
om FFA het meest impactvolle 
filmfestival te maken in de Kop van 
Noord-Holland. 

EDUCTIE & TALENTONTWIKKELING

De afgelopen jaren wilde FA 
filmeducatie een hogere prioriteit 
geven. Echter is er vanwege corona 
gekozen om niet uit te breiden in 
personeel op dit vlak. Tevens hebben 
we een groot deel van het jaar in 
lockdown gezeten. Hierdoor is er 
helaas geen groei in activiteiten of 
bezoekende leerlingen geweest 
ten opzichte van 2019. Wel is 
er flink meer bezoek geweest 
vergeleken met 2021. In 2021 heeft 
FA vijf verschillende scholen over 
de vloer gehad, voor dertien unieke 
evenementen. We werkten twee 
keer samen met Movies that Matter. 
In totaal waren er 973 leerlingen te 
gast in het filmhuis, een stijging van 
meer dan 60 procent ten opzichte 
van 2021. 
 
 De groei valt te verklaren doordat 
tijdens de lockdown FA heeft 
gezocht naar mogelijkheden en 
zijn deuren dit jaar wél kon openen 
voor scholen. FA neemt deel aan 
de Filmhub van Noord-Holland, 
een regionaal netwerk voor film- 
en beeldeducatie, opent haar 
deuren voor scholen uit Alkmaar, 
en onderhoudt samenwerkingen 
met de educatieve afdelingen 
van Artiance Centrum voor de 
Kunsten en Movies that Matter om 
educatievoorstellingen te realiseren.
 
 Vanaf 2022 gaan we proactief 
inzetten op educatie en 
talentontwikkeling. Een uitbreiding 
van het team met 0,4 fte op educatie 
zal professionalisering op dit vlak 
teweeg brengen. Onderdeel van de 
nieuwe aanpak is het uitbreiden van 
ons netwerk en het versterken van 
de banden met scholen, docenten 
en andere partijen. Afgestemd op 
het jaarlijkse educatieprogramma 
informeren we scholen en docenten 
over de mogelijkheden die wij op 
educatief vlak bieden en nodigen 
wij ze uit om deel te nemen aan 
projecten en evenementen.
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ONLINE BEREIK

Het aantal unieke bezoekers van de web-
site van FA is door de coronasluitingen 
teruggelopen van 194.929 in 2019, naar 
139.608 in 2020 en naar 98.809 in 2021. 

 Op Facebook heeft FA inmiddels 
ruim 10.000 volgers. In vergelijking met 
Hilversum (8.915), Hoorn (5.992), 
Nijmegen (12.224) en Maastricht (13.997) 
doet Alkmaar het relatief gezien goed 
op Facebook. 

 Ook op Instagram heeft FA met 3.093 
volgers een relatief hoog bereik in ver-
gelijking tot grotere steden als Nijmegen 
(5.397) en Maastricht (5.213).

― Annette5. MARKETING 
 EN COMMUNICATIE

In 2021 waren we in verband met 
corona bijna een halfjaar gesloten. 
5 Juni mochten we weer voor het 
eerst open, zij het op halve kracht. 

Tijdens de sluiting van het filmhuis 
was de marketingcommunicatie met 
name gericht op de promotie 
van het online filmaanbod van 
samenwerkingspartner Picl en op 
de interne communicatie met 
vrijwilligers.

MARKETINGCOMMUNICATIE-
MIDDELEN

De maanden van sluiting hebben we 
qua marketing niet stil gezeten en 
deze periode gebruikt om een aantal 
van onze communicatiemiddelen 
te verbeteren. Zo is de website op 
verschillende onderdelen aangepast 
wat betreft gebruiksvriendelijkheid 
en visuele uitstraling, en hebben we 
de vormgeving en inhoud van de 
nieuwsbrieven op de schop geno-
men.

 De gedrukte filmladder is vervan-
gen door een handig weekoverzicht 
op de website dat je gemakkelijk 
kunt uitprinten, waarmee we de 
kosten voor drukwerk en distributie 
uitsparen.

 Om meer consistentie aan te 
brengen in de marketinguitingen 
hebben we een huisstijlhandboek 
en een schrijfwijzer ontwikkeld. 
Daarnaast is er gewerkt aan het be-
schrijven en vastleggen van werkpro-
cessen en het vergroten van de effici-
ency door een deel van de invoer van 
filmdata in het ticketingsysteem te 
automatiseren. 

MARKT- EN KLANTONDERZOEK

Het jaarlijkse klantonderzoek moes-
ten we in verband met de sluiting van 
het filmhuis helaas uitstellen van juni 
tot december 2021. Hieronder volgen 
in het kort een aantal uitkomsten uit 
het onderzoek.

 Het overgrote deel van de bezoe-
kers van FA bestaat uit hoogopge-
leide vrouwen van 45 jaar en ouder. 
Dit komt overeen met het landelijk 
beeld. In 2021 was zelfs 95% van de 
bezoekers ouder dan 45 jaar. In 2019 
en 2020 was dit respectievelijk 89% 
en 86%.

 In 2021 kwam 60% van de bezoe-
kers uit Alkmaar en de rest met name 
uit omliggende gemeenten zoals 
Heiloo, Bergen, Heerhugowaard, 
Castricum en Schagen.

 In 2021 kreeg het filmhuis een 
rapportcijfer 8,0, wat vermoedelijk 
door de lange sluiting en corona-
maatregelen lager uitviel dan in 2018 
(8,43) en 2020 (8,7). Op de vraag 
of bezoekers het filmhuis zouden 
aanraden aan familie, vrienden of 
kennissen (de NPS-score) scoorde FA 
een 8,6.

 FA scoort hoog als het gaat om de 
tevredenheid over de foyer. Zo geeft 
92% van de bezoekers, als het gaat 
om de sfeer in de foyer, aan tevreden 
tot zeer tevreden te zijn.

 Gedurende 2021 heeft een stu-
dent van de HBO-opleiding Media 
en Entertainment Management een 
afstudeeronderzoek uitgevoerd hoe 
FA succesvoller kan worden in het 
aantrekken van jongere bezoekers in 
de doelgroep 25-45 jaar. Hieronder 
volgt een korte samenvatting van 
de belangrijkste conclusies uit het 
onderzoek.

 Uit dit onderzoek blijkt onder an-
dere dat de gewenste doelgroep een 
positieve houding heeft ten opzichte 
van FA. Het imago van het filmhuis 
lijkt een bezoek niet in de weg te 
staan. Het filmhuis is echter niet top-
of-mind als het gaat om het plannen 
van vrijetijdsbesteding. 

 Er valt dus nog een hoop winst te 
behalen door de inzet van de juiste 
communicatie en communicatie-
kanalen. De doelgroep wordt nog 
onvoldoende bereikt. Het vergroten 
van de zichtbaarheid binnen deze 
doelgroep is dan ook prioriteit, om 
ervoor te zorgen dat een bezoek 
aan het filmhuis in ieder geval wordt 
meegenomen in de uitgaansopties.

 Uit onderzoek blijkt verder dat 
deze groep mee zou gaan als ze door 
vrienden gevraagd zouden worden 
om het filmhuis te bezoeken. Dit zou 
gestimuleerd kunnen worden door 
de communicatieboodschap hierop 
aan te passen. Verder draait het bij 
jongere bezoekers niet alleen om 
de film, maar ook wat er omheen te 
doen is. Festivals, film & food-con-
cepten, thema events, vertoningen 
op alternatieve plekken et cetera, 
die voor 2022 op de planning staan, 
spelen op deze behoefte in.

 De uitkomsten van de onderzoe-
ken  nemen wij in 2022 mee in het 
marketingcommunicatie aanpak.

PROMOTIE EN PR

Tijdens de lockdown hielden we 
contact met onze bezoekers door 
het versturen van de wekelijkse 
nieuwsbrief en via socialmediaposts 
op Facebook en Instagram.

 In april 2021 verscheen een uitge-
breid interview met nieuwe directeur 
Marieke Jonker in het Noord-Hol-
lands Dagblad.

 Op het moment dat we weer open 
mochten op 5 juni 2021 pakten we 
flink uit met een brede abri-, poster- 
en socialmediacampagne, net als bij 
de start van het nieuwe filmseizoen in 
september. 

FESTIVALS

Van 16 t/m 24 oktober vond het 
Cinekid Festival plaats, gericht op 
kinderen tussen de 3-14 jaar. Deze ex-
tra uitgebreide editie van het festival 
hebben we gepromoot via diverse 
print-, online- en outdoormedia en 
mailings naar scholen. Het festival 
werd bezocht door bijna 1.000 be-
zoekers. Ruim twee keer zoveel als 
het jaar ervoor.

 Van 4 t/m 7 november organi-
seerden wij de tweede editie van FFA. 
In verband met corona was het een 
wat minder uitgebreide editie dan de 
eerste editie in 2019, maar ondanks 
de korte voorbereidingstijd slaagden 
wij er in een sterk programma aan te 
bieden met unieke voorpremières en 
innovatieve video-installaties. 

 Het festival zou oorspronkelijk 
plaatsvinden in De Drukkerij, in 
samenwerking met Karavaan en 
De Stadskantine. Door problemen 
met de vergunning moesten we het 
festival helaas een week voor aanvang 
verplaatsen naar HAL 25, wat extra 
werk, communicatie en kosten met 
zich meebracht. Maar mede dankzij 
de flexibiliteit en creativiteit van het 
HAL 25 team kijken we terug op een 
geslaagd FFA 2021. 

 De promotie voor het festival 
bestond uit een print-, social media-, 
poster-, abri- en PR-campagne.

VERJONGING EN DIVERSITEIT

Voor 2021 waren er concrete plannen 
voor activiteiten in de wijk Overdie 
om FA bij de bewoners van deze wijk 
te introduceren. Door corona kon het 
plan voor een (buiten)voorstelling 
in deze wijk geen doorgang vinden. 
Voor 2022 zijn er nieuwe plannen 
opgesteld om FA onder de aandacht 
te brengen van bezoekersgroepen 
die FA tot nu toe minder goed weet 
te bereiken.

 Een belangrijke doelstelling van 
FA  is ook om een jongere doelgroep 
(25-45 jaar) te interesseren voor het 
filmhuis. Eén van de activiteiten in dat 
kader is de organisatie van het Film-
festival Alkmaar, dat ondanks corona, 
in 2021 toch doorgang vond, al was 
het op minder grote schaal. Andere 
ideeën voor het verjongen van ons 
publiek hebben we meegenomen en 
verder uitgewerkt in de plannen voor 
2022.



 

5. CULTUREEL   
 ONDERNEMERSCHAP

FA is een onderneming die  
bedrijfseconomisch gestoeld is op 
meerdere inkomstenbronnen: eigen 
inkomsten uit kaartverkoop, horeca, 
maatschappelijke en commerciële 
verhuur, cadeaubonnen, sponsoring 
en ondersteuning door subsidi-
enten. Het beleid van FA is erop 
gericht om een optimale balans te 
creëren tussen deze inkomsten-
bronnen. 

In 2021 was de verdeling 40% uit 
eigen inkomsten, 8% uit subsidie 
en 52% uit steunmaatregelen gere-
lateerd aan corona. In 2020 zag de 
verhouding er als volgt uit: 63% uit 
eigen inkomsten, 13% uit subsidie en 
24% uit steunmaatregelen gerela-
teerd aan corona. 
corona.

VERHUUR

FA is in hoofdzaak bedoeld en 
ingericht voor het vertonen van 
filmvoorstellingen. In de dagen 
waarop wij gesloten zijn, stellen 
we onze zalen en de foyer open 
voor verhuur. Uiteraard was ook dit 
vanwege lockdowns verminderd 
mogelijk. De huurders zijn zakelijke, 
culturele en maatschappelijke 
instanties en komen vaak voort 
uit onze plaatselijke, regionale en 
landelijke netwerken. 

 In 2020 bedroegen de inkomsten 
uit verhuur € 3.685. In 2021 daalde 
dit bedrag naar € 3.028. Deze daling 
is toe te schrijven aan het feit dat het 
filmhuis een flink deel van het jaar 
gesloten was. In 2021 is het filmhuis 
zes keer verhuurd. 

SPONSORING

In december 2021 is een brochure 
ontwikkeld voor de zakelijke markt. 
Naast de mogelijkheden van 
zaalhuur, filmkaarten als (kerst)
geschenk en bedrijfsreclame op 
het grote doek, ontwikkelden we 
sponsorpakketten, waarbij sponsoren 
onder andere hun naam kunnen 
verbinden aan een filmzaal. In 2022 
is een start is gemaakt met het 
benaderen van potentiële sponsoren.

Sponsorbijdragen 2021

Grolsch donatie:  € 5.000
Huisvriendenregeling  €8.486
Cineville Bedankt-actie    € 12.886
(€ 6.307 vriendentickets, € 6.559 uit drankjes)

Privé donaties € 676

Totaal € 27.028

HUISVRIENDEN

In de zomer van 2020 heeft 
FA een huisvriendenregeling 
geïntroduceerd, waarbij fans van 
FA voor € 50,- per jaar vriend 
kunnen worden om het filmhuis te 
ondersteunen. Als dank worden 
huisvrienden uitgenodigd voor 
exclusieve voorvertoningen en 
krijgen door het jaar heen korting 
op speciale evenementen. In 2021 
hebben we de wervingscampagne 
gecontinueerd. 

 Begin oktober 2021 vroegen we 
de huisvrienden de ‘vriendschap’ te 
verlengen. Een klein aantal vrienden 
meldde zich af, maar er ontstonden 
ook nieuwe ‘vriendschappen’. 
Eind december 2021 telde het 
huisvriendenbestand 188 vrienden, 
een groei van 14% ten opzichte van 
eind 2020.

6. GEBOUW

FA is onderhuurder van het pand 
aan de Pettemerstraat waarin ook 
Vue is gehuisvest. Dit jaar was er 
door de lockdowns tijd om een 
aantal structurele problemen aan te 
pakken. Er is een opslagruimte voor 
schoonmaak apparatuur gebouwd 
tussen zaal 2 en 3. Dit is een 
onopvallende en enorm functionele 
ruimte geworden. Er is geïnvesteerd 
in goede stellingen in de bestaande 
opslagruimten en een deal gesloten 
voor een eigen afvalopslag in 
de kelder. Deze is februari 2022 
opgeleverd.

 Structurele weeffouten in het 
ontwerp zoals de onlogische routing 
in de foyer, het ontbreken van 
kantoorruimte en problemen met 
de centraal gestuurde verwarming 
en ventilatie kunnen alleen opgelost 
worden met een verbouwing. Het 
ontwerp is in 2021 gemaakt door 
de architect en positief ontvangen 
door Vue. Echter, door de onzekere 
situatie vanwege corona kan er 
voorlopig nog geen uitvoering aan 
gegeven worden. FA blijft in overleg 
met Vue en pandeigenaar.
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“THE
WORLD
IS NEVER 
AS YOU 
EXPECT.”
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BESTUURSSAMENSTELLING

FA is een stichting zonder 
winstoogmerk en heeft de ANBI-
status. De stichting onderschrijft 
de Governance Code Cultuur. 
FA wordt bestuurd volgens het 
bestuursmodel. Formeel gezien is 
het bestuur eindverantwoordelijk en 
bestaat uit vijf onbezoldigde leden. 
De bestuursleden ontvangen slechts 
vergoedingen van kosten die zij voor 
de stichting hebben gemaakt. 

Het bestuur bestond per 31 
december 2021 uit:

• Dhr. O. Walgien – 
 voorzitter (tot 1 mei 2022)
• Dhr. G. Wijte – secretaris 
 (tot 1 mei 2022)
• Dhr. M.T.C. Borstlap –    
 penningmeester 
• Dhr. T. Noten, bestuurslid   
 (voorzitter vanaf 1 mei 2022)
• Dhr. H. Meijer – bestuurslid   
 (secretaris vanaf 1 mei 2020)
• Dhr. H. van Vliet – bestuurslid 
• Mevr. E. van Odijk – bestuurslid 
 (tot 4 april 2022)

PERSONEEL

De personeelsorganisatie van de 
stichting bestaat eind 2021 uit: een 
Directeur, een Programmeur, een 
Medewerker Filmlogistiek, Techniek 
en Onderhoud, twee Floormanagers 
Horeca, twee Horeca Medewerkers 
en een Medewerker Administratie. 
In december 2021 had FA 6,1 fte in 
dienst.

 De organisatie is dit jaar niet 
uitgebreid. Voor productie en 
marketing wordt gebruik gemaakt 
van ZZP’ers. Ook in de horeca is dit 
het geval.

VRIJWILLIGERS

Naast de betaalde medewerkers 
werkt FA met een groot team 
van circa 130 enthousiaste en 
betrokken vrijwilligers. Tijdens de 
coronasluiting van het filmhuis 
hebben we veel energie gestoken in 
het onderhouden van de contacten 
met onze vrijwilligers. Zo zijn er 
veilige ‘bijpraat koffieochtenden’ 
georganiseerd, is er een online borrel 
geïnitieerd via de innovatieve tool 
Mibo en zijn vrijwilligers regelmatig 
op de hoogte gehouden via 
nieuwsbrieven. 

 Begin september ontvingen we 
alle vrijwilligers weer live als start 
van het nieuwe filmseizoen om ze 
bij te praten over de plannen en 
ontwikkelingen van het filmhuis. De 
coronaperiode is daarnaast gebruikt 
om het bestand van vrijwilligers op te 
schonen, goed te administreren en 
de werving voor nieuwe vrijwilligers 
op te starten. 

7. ORGANISATIE

De organisatie van stichting 
FA bestaat uit drie lagen: een 
stichtingsbestuur, bezoldigd 
personeel en vrijwilligers.

8. FINANCIËN

In 2021 ontving FA 43.722 bezoekers, waarvan 
20.050 Cineville pashouders en 3.651 Picl 
bezoeken. Picl is het video-on-demand 
platform waar FA mee samenwerkt. 

 Een aantal prestatie-indicatoren zoals 
bezettingspercentage en gemiddeld aantal 
bezoekers per voorstelling is beïnvloed door de 
beperkte capaciteit van de zalen vanwege de 
coronaregelingen. 
Uitverkochte zalen werden makkelijker bereikt 
vanwege beperkte capaciteit. 

 De gemiddelde omzet per bezoeker is lager 
dan in het reguliere jaar 2019. Dit komt omdat 
de ticketprijs is verlaagd, er weinig horeca-
omzet was en de Picl views meetellen als 
bezoekers. 

 De Picl bijdrage per bezoeker is lager dan 
de bijdrage van een regulier ticket. Exclusief de 
Picl views bedroeg de gemiddelde omzet per 
bezoeker € 11,95 excl. BTW.

 Tijdens corona is de ticketprijs verlaagd van 
€ 13,75 inclusief koffie of thee vooraf en een 
drankje achteraf naar € 11,50 inclusief koffie 
of thee vooraf. Het schenken van een drankje 
achteraf was tijdens corona niet toegestaan. 

   2021 2020 2019
Totaal aantal betalende bezoekers 43.722 62.412 106.710

Cinevillers 20.050 28.789 46.408
Picl views 3.651 4.170 700
Vertoningen   2.508 3.206 3.991
Films 208 250 370
Uitverkocht 262 362 125
Scholieren 961 601 1.065
Scholen 6 4 6
Aantal verhuringen 6 3 15
Gemiddeld bezettingspercentage 40,80% 57,60% 41%
Gem. aantal bezoekers per voorstelling 17,4 20,8 28
Subsidie per bezoeker € 2,29  € 2,15  € 1,51

Totale omzet per bezoeker excl. btw € 11,09  € 9,26 € 12,54 
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FINANCIEEL VERSLAG

BALANS PER 31 DECEMBER 2021

ACTIVA 31 DECEMBER 2021 31 DECEMBER 2020

Materiële vaste activa 
Inventaris 96.809 65.815

Vlottende activa
Voorraden 11.995 5.881

Vorderingen en overlopende activa
Debiteuren 3.719 6.236
Belastingen en sociale lasten 25.834 7.526
Overlopende activa 289.433 58.075

   318.986 71.837 
Liquide middelen 340.132 471.807 
   
   767.922 615.340 

PASSIVA

Eigen vermogen  
Stichtingskapitaal 143.008 50.857
Bestemmingsreserve 413.074 238.197

   556.082 289.054 

Langlopende schulden
Langlopende schulden 27.559 52.839 

Kortlopende schulden en overlopende activa
Crediteuren 62.674 102.907
Belastingen en sociale lasten 7.710 27.533
Overige schulden 5.912 11.097
Overlopende passiva 107.985 131.910

   184.281 273.447
   
   767.922 615.340
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   2021 2020
    
Baten 1.221.023 1.190.127 
Directe lasten -236.823 -288.866 

Baten minus lasten 984.200 901.261
    
Salarissen en sociale lasten 265.870 308.017 
Afschrijvingskosten 21.629 24.245 
Overige bedrijfskosten 429.081 393.050 

Som der exploitatielasten 716.580 725.312 
   
Exploitatieresultaat 267.620 175.949
    
Rente lasten 592 1.522

Resultaat 267.028 174.427
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN
De staat van baten en lasten is een overzicht van een heel jaar, dus niet op 1 bepaalde datum. 
Dit stond niet juist in het verslag van 2020.

“BUILT 
FOR YOU”

“YOUR
DREAM 
PARTNER”

― Ich Bin Dein Mensch
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“I WAS
WAITING
FOR YOU”

― Undine
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(R)Evolution 
Servé Hermans

A Christmas Gift From Bob 
Charles Martin Smith

100 UP 
Heddy Honigmann

2046 
Wong Kar Wei
A man and a Camera
Guido Hendrikx

African Bride 
Roy Dames, Jos Driessen

Amélie 
Jean-Pierre Jeunet

Ammonite 
Francis Lee

Annette 
Leos Carax

Antigone 
Sophie Deraspe

Apples 
Christos Nikou

Âya to majo 
Gorô Miyazaki

Aznavour, le regard de 
Charles 
Marc di Domenico

Babardeala cu bucluc sau 
porno balamuc 
Radu Jude

Ghasideyeh gave sefid 
Maryam Moghaddam, 
Behtash Sanaeeha

Basic Instinct 
Paul Verhoeven

Beginning 
Dea Kulumbegashvili

Benedetta 
Paul Verhoeven

Bigger Than Us 
Flore Vasseur

Bing’s Animal Stories 
Nicky Phelan, Declan 
Doyle, Mikael Shields

Blackbird 
Roger Mitchell

Bloody Nose, Empty 
Pockets 
Bill Ross IV, Turner Ross

Buiten is het feest 
Jelle Nesna

Buurman & Buurman: 
Bakken en grillen 
Marek Beneš

Captain Nova 
Maurice Trouwborst

Chunking Express 
Wong Kar Wei

Captain Nova 
Maurice Trouwborst

De avonturen van Anansi 
de spin 
Patrick Raats

Best Birthday Ever 
Michael Ekblad

De Kleine Heks 
Mike Schaerer

Traume Sind 
Wie Wilde Tiger 
Lars Montag

Hei verden 
Kenneth Elvebakk

Sara’s Mysteries 
Sara de Monchy

Mon cirque à moi 
Miryam Bouchard

Apstjärnan 
Linda Hambäck

Mijn ouders zijn 
gescheiden 
Nina de Vriendt

Mijn Vader is een Saucisse 
Anouk Fortunier

Mironins  
Mikel Bilbao, Celia Rico 
Clavellino

Wonderlijke 
Werelden 
Diversen 

City Lights 
Charles Chaplin

Cow 
Andrea Arnold

Cowboys 
Anna Kerrigan

Dark Rider 
Eva Küpper

Das Mädchen 
und die Spinne 
Ramon, Silvan Zürcher

David Byrne’s American 
Utopia 
Spike Lee Spike Lee

Le voyage du prince 
Jean-François Laguionie, 
Xavier Picard

De Oost 
Jim Taihuttu

De Veroordeling 
Sander Burger

Dead & Beautiful 
David Verbeek

Dorogie tovarishchi 
Andrei Konchalovsky

DNA 
Maïwenn 

Do Not Hesitate 
Shariff Korver

Don’t Look Up 
Adam McKay

Dragevokteren 
Katarina Launing

Drijfzand 
Margot Schaap

Dropje 
Meikeminne Clinckspoor

Druk 
Thomas Vinterberg

Een vrouw als Eva 
Nouchka van Brakel

Effacer l’Historique 
Benoît Delépine, Gustave 
Kervern

Eiffel 
Martin Bourboulon

El perro que no calla 
Ana Katz

BIJLAGE A: 
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Enfant Terrible 
Oskar Roehler

Envole Moi 
Christophe Barratier

Do lok tin si 
Wong Kar Wai

Gråtass gir gass 
Peder Hamdahl Næss

First Cow 
Kelly Reichart

Hai shang hua 
Hou Hsiao-hsien

Four Journeys 
Louis Hothothot

Frida, 
Viva La Vida 
Giovanni Troilo

Gagarine 
Fanny Liatard, 
Jérémy Trouilh

Give Me 
Liberty 
Kirill Mikhanovsky

Gogo 
Pascal Plisson

Green Book 
Peter Farrelly

Gunda 
Viktor Kosakovskiy

Bonjour le monde 
Anne-Lise Koehler, 
Eric Serre

Happy Together 
Kar Wai Wong

Here we are 
Nir Bergman

Ermitage. Il potere dell’arte 
Michele Mally

Herr Bachmann 
und seine Klasse 
Maria Speth

Herself 
Phyllida Lloyd

Hoogtijdagen 
Ben van Lieshout

I Don’t Wanna Dance 
Flynn von Kleist

Jak najdalej stad 
Piotr Domalewski

Ich bin dein Mensch 
Maria Schrader

In the Heights 
Jon M. Chu

Fa yeung nin wah 
Kar Wai Wong

Inner Landscape 
Frank Scheffer

Jazz on a Summer Day 
Bert Stern

Judas and the Black 
Messiah  
Shaka King

Metri Shesh Va Nim 
Saeed Roustaee

Knerten og sjøormen 
Tove Undheim

Kom hier dat ik U kus 
Sabine Lubber Bakker, 
Niels van Koevorden

Kuessipan 
Myriam Verreault

La Dea Fortuna 
Ferzan Özpetek

La Haine 
Matthieu Kassovitz

Lamb 
Valdimar Jóhannsson

Land 
Robin Wright

Het Land van Mijn Ouders 
Marion Bloem

Lapsis 
Noah Hutton

Le Bonheur 
Agnes Varda

La Meilleur Reste a Venir 
Alexandre de La Patellière, 
Matthieu Delaporte

Le Sorelle Macaluso 
Emma Dante

Paris, 13th District (Les 
Olympiades) 
Jacques Audiard

Lourdes 
Thierry Demaiziere,
Alban Teurlai

Love in 
a Bottle 
Paula van Oest

Madres Paralelas 
Pedro Almodóvar

Mandibules 
Quentin Dupieux

Martin Luther King 
vs. the FBI 
Sam Pollard

Meester Kikker 
Anna van der Heide

Apstjärnan 
Linda Hambäck

Mijn Vader is
 een Saucisse 
Anouk Fortunier

Mijn vader is 
een vliegtuig 
Antoinette Beumer

Minari 
Lee Isaac Chung

Mitra 
Kaweh Modiri

Modern Times 
Charles Chaplin

Moonlight 
Barry Jenkins

My Darling Vivian 
Matt Ridlehoover

My Salinger Year 
Philippe Falardeau
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Sniegu juz nigdy nie 
bedzie 
Malgorzata Szumowska

La nuit des rois 
Philippe Lacôte

No Hay 
Heddy Honigmann

Nomadland 
Chloé Zhao

Nr. 10 
Alex van Warmerdam

Oasis Knebworth 1996 
Jake Scott

Oliver Sacks, 
his own life 
Ric Burns

Once in Trubchevsk 
Larisa Sadilova

One second 
Zhang Yimou

Onoda, 10 000 nuits 
dans la jungle 
Arthur Harari

Paolo Conte, via con me 
Giorgo Verdelli
Persian Lessons 
Vadim Perelman

Persona 
Non Grata 
Lisa Jespersen

Petite Fille 
Sébastien Lifshitz

Petite Maman 
Céline Sciamma

Pig 
Michael Sarnoski

Playlist 
Nine Antico

Pleasure 
Ninja Thyberg

Promising Young 
Woman 
Emerald Fennel

Quo Vadis, Aida? 
Jasmila Žbanic

Radiograph of 
a Family 
Firouzeh Khosrovani

Riders of Justice 
Anders Thomas Jensen

Rizi  
Tsai Ming-liang

Shadow Game 
Eefje Blankevoort, Els van 
Driel

Sia, de Rebelse Bosfee 
Marja Pyykkö

Silence of the Tides 
Pieter-Rim de Kroon

Sin señas 
particulares 
Fernanda Valadez

Slalom 
Charlène Favier

Petit Pays 
Eric Barbier

Songs of 
Repression 
Marianne Hougen-Moraga, 
Estephan Wagner

Spencer 
Pablo Larraín

Ostwind - Der große Orkan 
Lea Schmidbauer

Strawberry Mansion 
Kentucker Audley, 
Albert Birney

Summer of Soul
Ahmir “Questlove’ 
Thompson

Supernova 
Harry Macqueen

Surge 
Aneil Karia

Sweat 
Magnus von Horn

The ascent 
Larisa Shepitko

The Best of IDFA on Tour 
2021 
Diversen 

The Card Encounter 
Paul Schrader

The Courier 
Dominic Cooke

The Dissident 
Bryan Fogel

The Doors: Live at the 
Bowl ’68 Special Edition  
Ray Manzarek

The Duke 
Roger Michell

The Father 
Florian Zeller

The French Dispatch 
Wes Anderson

The Great Dictator 
Charles Chaplin

The Hand of Eros 
Wong Kar Wai

È stata la mano di Dio  
Paolo Sorrentino

The Hate U Give 
George Tilleman

Das geheime  
Leben der Bäume 
Jörg Adolph

BIJLAGE A: 
VERTOONDE TITELS & NAAM REGISEUR(S) 

The Human Voice 
Pedro Almodovar

The Kid 
Charles Chaplin

Os Últimos Dias de Gilda 
Gustavo Pizzi

The Lost Daughter 
Maggie Gyllenhaal

The Man Who  
Sold His Skin
Kaouther Ben Hania

The Mole Agent 
Maite Alberdi

Kunstneren og tyven 
Benjamin Ree

The Photograph 
Sherman De Jesus

The Piano 
Jane Campion

The Power of the Dog 
Jane Campion

The Quest for Tonewood 
Hans Lukas Hansen

The Rescue 
Jimmy Chin, Elizabeth Chai 
Vasarhelyi

Les crevettes pailletées 
Maxime Govare, Cédric le 
Gallo

The Spectacular 
Willem Bosch

The Theory of Everything  
James Marsh

The Truffle 
Hunters 
Michael Dweck, Gregory 
Kershaw

The United States 
vs. Billie Holiday 
Lee Daniels

The Voice of Love 
Valéri  Lemercier

The World to Come 
Mona Fastvold

Sheytan vojud 
nadarad 
Mohammad Rasoulof

This is Not a Burial, 
It;s a Resurrection 
Lemohang Jeremiah 
Mosese

Tina  
Daniel, T.J. Lindsay, Martin

Titane 
Julia Ducournau

 
To the Moon 
Tadhg O’Sullivan
 
Tre piani 
Nanni Moretti

 
Turn Your Body to the Sun 
Aliona van der Horst
 
Un Monde 
Laura Wandel

Un triomphe 
Emmanuel Courcol
 
Una Mujer Fantastica 
Sebastián Lelio
 
Undine 
Christian Petzold

Vechtmeisje 
Johan Timmers

 
Wolfwalkers 
Tomm Moore, Ross Stewart
 
Women Make Film 
Mark Cousins
 
Zappa 
Alex Winter
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GEMEENTE ALKMAAR • EUROPA CINEMAS • NEDERLANDSE FILMDISTRIBUTEURS  • 

NEDERLANDSE EN INTERNATIONALE FILMPRODUCENTEN EN SALES • PARK CIRCUS

 • NFO- NEDERLANDS FILMOVERLEG • NVBF, BRANCHEORGANISATIE VOOR 

BIOSCOPEN EN FILMTHEATERS • NEDERLANDS FILMFONDS • INTERNATIONAAL 

DOCUMENTAIRE FESTIVAL AMSTERDAM (IDFA) • INTERNATIONAAL FILMFESTIVAL 

ROTTERDAM (IFFR) • EYE FILMMUSEUM • MUBI • STICHTING FILMONDERZOEK • 

STICHTING FILMSERVICE • NEDERLANDS FILMFESTIVAL • FILMFESTIVAL CANNES

• BERLINALE • STICHTING MOVIES THAT MATTER • FILMKRANT • PICL •  CINEVILLE • 

CINEKID • DIAL Q FILMQUIZ • AMNESTY INTERNATIONAL  • POPPODIUM VICTORIE • 

BIBLIOTHEEK KENNEMERWAARD • ARTIANCE CENTRUM VOOR DE KUNSTEN 

•  POP EYE/ VELVET MUSIC • STEDELIJK MUSEUM ALKMAAR • HAL 25

BIJLAGE B: 
SAMENWERKINGSPARTNERS



  

FILMHUISALKMAAR.NL


