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Inleiding
Sinds 1 april 2016 is FA gehuisvest in een prachtig nieuw
pand aan de Pettemerstraat in Alkmaar. Met drie zalen, een
sfeervolle foyer en geavanceerde technische mogelijkheden.
FA is klaar om een volwaardige plaats in te nemen in het
culturele leven van Alkmaar en omstreken.
Droom met ons mee naar najaar 2020. Wat zouden we dan
kunnen aantreffen in het filmhuis…

1 april 2017
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2020…
In de foyer zie je de ene keer korte filmpjes en de andere keer stills van succesvolle fotografen die hun
werk op een cinematografische manier vormgeven. Prachtig! Via de filmhuis-app en je koptelefoon volg je
ongestoord de trailers van aangekondigde films…
…Het eerste Alkmaarse film, food en funk festival gaat van start. In samenwerking met goede buur
Victorie en de plaatselijke horeca is een tien dagen durend programma samengesteld met film, muziek en
uitstekend eten. Aangevuld met workshops, lezingen en presentaties van betrokken filmregisseurs trekt
het programma alle aandacht in de media…
…Met naar verwachting 80.000 bezoekers per jaar is het filmhuis vrijwel niet meer afhankelijk van
gemeentelijke subsidies. Voor de speciale evenementen komen mensen uit het hele land op onze
programmering af. Vooral voor de uit Noord-Korea gesmokkelde films was de belangstelling enorm…
…Ook oudere mensen die uit zichzelf niet snel meer naar een film (kunnen) gaan, hebben hun weg naar
FA gevonden dankzij middelbare scholieren. Die ‘adopteren’ een oudere als filmdate. Een gouden formule
waardoor beide leeftijden veel meer uit de film halen...
Natuurlijk is deze schets van FA anno 2020 een wensdroom. Maar wel een die, in deze of andere vorm,
werkelijkheid kan worden. Om daar doelgericht aan te werken, zijn drie pijlers van belang: onze culturele
identiteit, streven naar een gezonde financiële organisatie en verdere opbouw van de interne organisatie.
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Visie en missie; wie wil FA zijn?
Culturele identiteit: filmhuis+
Wij geloven in visuele ervaring en impact via hoogwaardige en actuele
arthouse-filmprogrammering, in combinatie met projectie en expositie van
beeld. Dit leidt tot een positieve bijdrage aan de inspiratie en een bredere blik
op de wereld. Daarmee willen wij een constructieve richtinggevende bijdrage
leveren aan belangrijke maatschappelijke, sociale en menselijke vraagstukken
en discussie.
• FA biedt een hoogwaardige en actuele arthouse filmprogrammering aan.
• FA is geworteld in de regio en werkt samen met lokale/regionale partners.
• FA houdt in haar programmering en overige activiteiten de blik (ook) gericht
op actuele maatschappelijke thema’s.
• FA richt zich ook op filmgeschiedenis in de ruimste zin van het woord.
• FA heeft een algemenere educatieve functie en biedt ruimte aan activiteiten
ter lering en vermaak.
• FA toont interessante en relevante ontwikkelingen van de huidige
beeldcultuur.
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Kernwaarden Filmhuis Alkmaar
Kernwaarden fungeren als kompas voor ons handelen en bieden houvast bij keuzes.
Verbindend
We hechten belang aan goede communicatie en samenwerking. We omarmen de verschillen tussen
mensen in diversiteit, talenten en visie. We zijn een lerende organisatie waarbinnen we naar elkaar
luisteren en waar fouten maken mag.
Professioneel
Onze dienstverlening is professioneel en kwalitatief hoogwaardig. We streven naar constante verbetering
van onze organisatie, ons aanbod en ons handelen.
Vooruitstrevend
We staan open voor nieuwe ontwikkelingen en durven te experimenteren. Op het vlak van de
programmering, overige dienstverlening, organisatieontwikkeling en samenwerkingsverbanden.
Maatschappelijk
We hebben en nemen onze verantwoordelijkheid richting de lokale gemeenschap. We bieden waar
mogelijk onze accommodatie aan als platform voor meer kwetsbare en/of minder draagkrachtige groepen.
Educatie, opinievorming en ondersteuning zijn belangrijk.
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Verdere ontwikkeling interne organisatie
•

•
•

•
•

Professionalisering van de organisatie.
• Het (aantal leden binnen het) bestuur op orde brengen en een heldere invulling van bestuurs- en
operationele taken formuleren.
• De Governance Code implementeren.
• Stakeholdersbijeenkomsten organiseren.
Gedifferentieerd vrijwilligersbeleid.
• Werving van mensen met specifieke kwaliteiten naast ‘algemene vrijwilliger’.
Organisatie van de programmering.
• Werken met een jaarplanning en draaiboeken voor de terugkerende events.
• Afstemming en gerichte inzet van marketing (en PR) ten behoeve van de gekozen doelstellingen.
De marketing richt zich op:
• specifieke films;
• events;
• naamsbekendheid FA.
Specifieke mogelijkheden van het filmhuis (bijvoorbeeld samenwerking met andere partners:
onderwijs, Victorie, bibliotheek, Artiance en Hal 25).
Promotie van online kaartverkoop. Ons streven is dat tenminste 80% van de tickets online wordt
geboekt.
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Gezonde financiële organisatie
•
•
•

Horeca: de juiste prijsstelling, optimaal productaanbod,
optimale kostprijs, professionele en enthousiaste bediening.
Films: lucratieve mix van arthouse, grote hits en special
events. Aantrekkelijke projecties in de foyer.
Overige inkomsten uit verhuur, sponsoring, reclame,
speciale subsidies (bijvoorbeeld voor onderwijs) en uit
samenwerkingsverbanden met andere partijen.
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Programmering
Landelijke trends en ontwikkelingen in het film- en medialandschap
Onderstaande ontwikkelingen binnen het film- en medialandschap zijn direct of indirect van invloed op de
programmering van Filmhuis Alkmaar.
•
•
•
•
•
•

Er is sprake van schaalvergroting in de bioscoopbranche. Het aantal multiplexen groeit en daarmee de
bezoekersaantallen. Deze bioscopen kennen veelal een nieuwe doelgroep.
Het aantal filmproducties neemt gigantisch toe. En ook de kwaliteit ervan.
Technologische verbeteringen (beeld en geluid) leveren een essentiële bijdrage aan de emotionele
impact, de beleving en daarmee aan de waardering van film.
In het huidige digitale tijdperk zijn films overal verkrijgbaar. Via internet, televisie en je mobiel. Content
is grenzeloos en democratisch. Deze wordt aangeboden door initiatieven als Netflix en Cinio.
Er is veel contact en samenwerking met de producent, distributeur en vertoner. Samen bepalen zij het
aanbod.
Het aanbod van de vrijetijdsmarkt is enorm, de zogenaamde verdringingsmarkt. Als vertoner moeten
we onze identiteit helder krijgen en een stevige plek genereren in onze omgeving.
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Verandering van publiek en publieksgedrag
Door de hiervoor genoemde ontwikkelingen is het gedrag van de
consument veranderd. Ook hier dient Filmhuis Alkmaar op in te
spelen.
•

•
•
•
•
•

Het publiek wordt steeds veeleisender. Een avondje uit beperkt
zich niet tot het bekijken van een film alleen, de bezoeker wenst
een totaalbeleving. Een compleet arrangement. Alle zintuigen
moeten worden geprikkeld.
Het sociale aspect is heel belangrijk. Het Filmhuis is een
ontmoetingsplaats. De consument kiest voor toegankelijk en
gezellig.
De consument vraagt een ad hoc benadering, authenticiteit en
exclusiviteit. Zij wil comfort.
De consument is leidend. De bezoeker bepaalt niet alleen wat film
is, maar ook wanneer deze wordt geconsumeerd.
De consument vraagt om interactieve programma’s. Zij wil actief
deel uitmaken van of kunnen inspelen op het culturele aanbod.
Landelijk vergrijst het publiek. Veelal 60-plussers bezoeken het
lokale filmtheater. In FA zien we overigens, afhankelijk van de
programmering, ook steeds meer dertigers en veertigers.
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De rol van FA in Urban Hub Alkmaar
De gemeente Alkmaar heeft haar cultuurbeleid omschreven in de
Cultuurnota Vision 2020. Cultuur betekent voor de gemeente vrijheid,
ontplooiingskansen, gelijke kansen en veelvormigheid. Daarbij is een zo
compleet mogelijk cultureel aanbod van belang voor de economische
ontwikkeling van de stad. De gemeente wil een ‘Urban Hub’ zijn. Een plek
waar kennis, creativiteit en nieuwe technologieën samenkomen.
Om deze ambitie te realiseren, zijn de speerpunten productie,
jongeren en vernieuwen geformuleerd. FA heeft met drie prachtige
zalen, een geavanceerd multimediasysteem en een groot netwerk
de aandachtspunten van de gemeente weten te vertalen in haar
programmering.
We springen in op de artistieke en maatschappelijke aspecten van
filmcultuur met ‘Film & Meer’. Film kijken én beleven. Naast steengoede
arthouse films die een panoramisch venster op de wereld geven,
biedt FA ruimte voor verdieping en het ontwikkelen van uiteenlopende
programma’s voor (en door) diverse doelgroepen. Uitgaand van trends
in het film- en medialandschap en de Alkmaarse culturele context zet
Filmhuis Alkmaar in het volgende hoofdstuk haar aanpak uiteen.
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Aanpak Programmering 2017 Filmhuis Alkmaar
Een optimale culturele ervaring en impact, professionalisering en groei zijn de uitgangspunten van FA.
Het biedt in 2017 een hoogwaardige en actuele arthouse filmprogrammering aan. En nog veel meer:
•
•
•
•
•
•
•

Thematische programmering; denk aan een specifieke regisseur (retrospectief), een bepaald land,
maatschappelijke invalshoek of films waarin muziek centraal staat.
Specials ter lering en vermaak, zoals q & a’s met makers, een inleiding bij de film, cursussen en
lezingen, debatten en talkshows, boeken en leesclubs.
Community-programmering; in samenwerking met (culturele) instellingen, kunstenaars, gastcuratoren,
amateurs en vrijwilligers brengen we evenementen zoals openluchtvertoningen en festivals tot stand.
Verbinding met andere culturele disciplines, met de focus op beeldtaal en beeldcultuur. In de publieke
ruimte (foyer) is gelegenheid voor videokunst, fotografie en muziek.
Ontmoeting en ontspanning op het podium en in de foyer. Met muziekoptredens uit verschillende
genres, van jazz en blues tot singer-songwriters. Denk ook aan actualiteiten en pop-up werkplaatsen.
Cross-overs, verdieping en verbreding met films die op het snijvlak van arthouse en commercie liggen.
Voorbeelden hiervan zijn het zogenoemde ‘popcorn concept’, filmgeschiedenis, livestreams van opera
of theater, stomme films met live muziek, actuele themaseries, tentoonstellingen en film & food.
Educatie; filmvertoningen voor scholieren uit het primair en voortgezet onderwijs. Zo maakt de
toekomstige filmliefhebber kennis met film als bijzondere kunstvorm. Als podium voor gastcolleges
en presentaties voor hogescholen uit Groot Alkmaar (bijvoorbeeld ROC en Inholland) kan FA
samenwerken met culturele instellingen die een educatief aanbod hebben, zoals Artiance.
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Prioriteiten programmering 2017
Naast de wekelijkse reguliere en thematische programmering en de specials ter lering en vermaak,
hebben we in het jaar 2017 twee prioriteiten.
1. Content bieden aan de projecties (het creëren van beleving op structurele basis, aansluitend bij het
speerpunt ‘verbinding met andere disciplines’).
2. De organisatie van een festival (met de focus op community en een artistiek en eigenzinnig karakter).

Projecties @ Filmhuis Alkmaar
De foyer van FA is voorzien van een geavanceerd multimediasysteem met licht, geluid en beeld. 12
beamers projecteren bewegend en stilstaand beeld op de wanden van de foyer. De beelden dienen ter
communicatie en navigatie. De mogelijkheden van het systeem zijn legio. Een greep uit onze plannen.
•

Een reis door de filmgeschiedenis. Een VideoMatic-compilatie van stills uit oude en nieuwe
klassiekers, van het bekende Hollywood naar de obscure Scandinavische of wervelende Italiaanse
Cinema. Met de tool Cinegraphs wordt een enkel element uit het stilstaande beeld in beweging
gebracht.
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•

Fotografie. Naast de foyer ligt een platform voor amateurfotografie.
Dit is ook een expositiegelegenheid voor speciale tentoonstellingen
van gerenommeerde organisaties zoals het Unseen Fotografie
Festival, Foam en World Press Photo. FA sluit aan bij actuele
tentoonstellingen.

•

Alkmaar in Beeld. In samenwerking met Alkmaarse instellingen zoals
het Regionaal Archief Alkmaar, Kunstuitleen Alkmaar en Kranenburgh
(Bergen) stelt FA exposities samen die bestaan uit bewegend en
stilstaand beeld.

•

The One Minutes. Op de Garderobe Wand verschijnt een compilatie
van filmpjes die maximaal een minuut duren. Dit concept is
verkrijgbaar via het Sandberg Instituut. Deze aan het Rietveld
Academy verbonden organisatie vraagt iedere maand een kunstenaar
een serie samen te stellen.

•

De Maand Van. Videokunstenaars, gastcuratoren en opkomende
kunstenaars ontwikkelingen eigen materiaal en tonen dit in de foyer.
FA is een platform voor aanstormend talent uit Groot Alkmaar.
Gevestigde kunstenaars ontmoeten nieuw talent.
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Community Programmering @ Filmhuis Alkmaar
Filmhuis Alkmaar stelt zich tot doel om naast de reguliere wekelijkse
programmering samen met andere partijen uit Groot Alkmaar
evenementen te organiseren. Enkele voorbeelden: openluchtvertoningen
op Stadsstrand de Kade, Kunst tot de Nacht, het Europees Filmfestival,
Fakkeltocht met Global Videos (10 dec 2016), Alkmaar Vrij, het
CrossoverStad Festival en Mediakunst voor en door Alkmaarse makers in
samenwerking met Artiance en Bibliotheek Kennemerwaard.
Winterfestival van het Nieuw(s)
Artiance Centrum voor de Kunsten en Filmhuis Alkmaar organiseren
samen met jonge makers en mediakunstenaars het Winterfestival van
het Nieuw(s). Tijdens dit eendaagse festival komen bezoekers van alle
leeftijden in aanraking met verschillende vormen van nieuwe media zoals
gamekunst, digitale kunst, digitale poëzie, generative art, videokunst,
radiokunst, filmkunst, virtuele kunst en computerkunst.
Het project Winterfestival van het Nieuw(s) heeft drie doelen.
1. Jonge makers een interactieve plek aanbieden (vooraf, tijdens en na
afloop van het festival) voor de beoefening van vernieuwende, digitale
kunstvormen
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2. Het innovatieve aanbod van direct bruikbare mediawijze kunstlessen van FA en haar partners (zoals
Filmhuis, FABLAB, bibliotheek) promoten en doorontwikkelen.
3. De Alkmaarse burger handvatten bieden om met nieuwe media om te gaan en deze optimaal in te
zetten voor eigen gebruik.
CrossoverStad Festival
Het CrossOverStadfestival is een interdisciplinair en grensoverschrijdend evenement. Een openbare
werkplaats waar de culturele instellingen van Overstad ter plekke samen kunst maken en laten beleven.
De activiteiten sluiten naadloos aan bij de cultuurnota Vision 2020 en fungeren als spin-off van de
geformuleerde speerpunten binnen de thema’s jongeren & produceren. CrossOverStad toont de dynamiek
van Overstad als nieuw cultureel centrum van Alkmaar.
De eerste editie van CrossOverStad haakt in op een belangrijk moment: de opening van de vernieuwde
Noorderkade voor de Ringersfabriek. De oplevering van de vernieuwde kade is eind mei 2017 gepland.
Het festival vindt daarom plaats op 10 juni 2017 van 12:00 tot 0:00 uur. De culturele partners organiseren
samen een gratis toegankelijk, kleurrijk en compact straatfestival voor een jong en breed publiek.
We zien en beleven film, video, theater en muziek. Er kan worden gedanst. Er worden freerunningen skatepresentaties gegeven. Diverse eet- en drinkgelegenheden zijn verspreid over het terrein en
bezoekers vermaken zich in de tot theater omgebouwde pipowagen. Als de duisternis invalt, nemen jong
en oud plaats in de autowrakken voor de openluchtbioscoop.
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Marketing en communicatie
Focus op ons doel: een filmhuis voor iedereen
In de marketing en communicatie zullen we vooral focussen op het
verder verbreden van ons publiek, grotere betrokkenheid van huidige
bezoekers en het stimuleren van herhalingsbezoek. Dit doen we door:
•

Profilering: Filmhuis Alkmaar is een instelling voor iedereen; een
plek waar bezoekers elke dag terecht kunnen voor de betere
film en voor meer; we zijn immers een filmhuis+, een culturele
broedplaats die een bredere blik op de wereld geeft.

•

Verdieping: publiek dat Filmhuis Alkmaar fysiek bezoekt,
krijgt informatie over de achtergronden van het programma.
Bijvoorbeeld tijdens speciaal georganiseerde evenementen,
via folders en leaflets en door Filmkrantrecensenten die
introducties geven bij de films. Op onze website vinden bezoekers
achtergrondartikelen.
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Doelgroepen
Filmhuis Alkmaar onderscheidt de doelgroepen Volwassenen,
Ouderen 55+, Kinderen en families, Onderwijs, Nichemarkten en
community’s, Jongeren (12-18) en Jongvolwassenen (18-25). In
2017 gaan we nader onderzoek doen naar de doelgroepen
en/of de naamsbekendheid van Filmhuis Alkmaar in de regio
Groot Alkmaar.

Mediamix
Om de programmering van Filmhuis Alkmaar onder de aandacht
te krijgen van onze doelgroepen, zetten wij de volgende middelen
in: website, social media, internet en social media marketing,
e-mailnieuwsbrief, pers & pr en drukwerk.
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Doelstellingen marketing 2017
Voor onze verschillende media hebben we de marketingdoelstellingen voor 2017 bepaald.
Doelstelling website
Groei van 25% websitebezoekers t.o.v. 2016
Doelstelling social media accounts
Groei van 20% Facebook fans in 2017 (8.900 10.680)
Groei van 50% Instagram volgers in 2017 (414 828)
Doelstelling nieuwsbrief
Groei van 15% nieuwsbriefabonnees in 2017 (6.000
Vasthouden open rate > 35%
Vasthouden click rate > 20%

7.200)

Doelstelling pers
Minimaal eens per maand een unieke vermelding in de lokale pers.
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Organisatie
Filmhuis Alkmaar is bezig met een omslag naar professionalisering. We hebben een hogere
begroting, meer stoelen, meer medewerkers in dienst en meer vrijwilligers. Bezoekers hebben hogere
verwachtingen. Wil het filmhuis groeien, dan is meer structuur in de organisatie van belang. Taken
en verantwoordelijkheden moeten duidelijk zijn, zonder afbreuk te doen aan de sfeer die bij een
vrijwilligersorganisatie past. Goede communicatie tussen alle betaalde krachten zorgt ervoor dat geplande
activiteiten en reguliere werkzaamheden soepel zullen verlopen.

Personeel
Medewerkers horeca

Er zijn momenteel 2,5 fte medewerkers in dienst die verantwoordelijk zijn voor de horeca. Zij hebben als
zodanig de leiding over de hosts en de horeca. Het filmhuis werkt veel met vrijwilligers als host, zij helpen
ook achter de bar. Voor de vergunning van de horeca is het noodzakelijk dat er altijd iemand aanwezig is
die in het bezit is van een diploma sociale hygiëne. In de huidige situatie is dit altijd een betaalde kracht.
Binnen de huidige activiteiten van het filmhuis is de bezetting voldoende.
De groei van bezoekers vraagt aandacht voor de personele bezetting. Vooralsnog zijn er onvoldoende vrijwilligers. Ons streven is om binnen een tot twee jaar de diensten van de horeca uit te breiden,
wanneer de financiën het door de toename van het aantal bezoekers toelaten en het aantal vrijwilligers op
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gewenst niveau is. Openingstijden van 12:00 tot 24:00/01:00
uur impliceren een betaalde horecabezetting van 87 uur.
Momenteel, met 2,5 fte, is dat 95 uur. Dat moet dan aangevuld
worden met vrijwilligers in vier diensten per dag, twee diensten
‘s middags en twee ‘s avonds. Met een minimale bezetting van
drie medewerkers is een bestand van 80 vrijwilligers nodig.
Vooralsnog gaat de aandacht naar het vervolmaken van
de dienstverlening in de foyer/zalen en de logistiek bij de
verwachte stijging van het aantal bezoekers. Wekelijks is
er operationeel overleg tussen horeca, programmering en
marketing. Aangevuld met administratie en coördinator
vrijwilligers. .

Medewerkers administratie

Voor de administratie is een externe vaste medewerker
verantwoordelijk voor 14 uur per week. Hij wordt ondersteund
door vier vrijwilligers die onder andere assisteren bij de
verwerking van facturen, boekingen in het kassasysteem en
de administratie van de vrijwilligers. Bij uitvoering van het
beleidsplan is er vooralsnog geen reden voor uitbreiding van
administratieve medewerkers.
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Medewerkers programmering

Alle films en events in het filmhuis worden georganiseerd door onze
programmeur. Zij is hiervoor verantwoordelijk. Afspraken en initiatieven
voor events worden gekoppeld aan een dossiernaam. Onder deze
naam worden alle afspraken gedocumenteerd en valt alles terug te
vinden. Om de activiteiten goed te organiseren, is het van belang
dat de programmeur ondersteuning heeft van enkele vrijwilligers
die per project taken kunnen uitvoeren voor een event. Verder is het
van belang dat enkele medewerkers kennis hebben van de techniek
waardoor in geen enkele beperking is bij de uitvoering van de techniek
bij events. Momenteel zijn drie medewerkers op de hoogte van de
techniek en is een uitbreiding met een of twee medewerkers nodig.

Medewerkers marketing

De marketing wordt verzorgd door onze marketingmanager met
ondersteuning van een medewerker (0,5 fte). De manager is
verantwoordelijk voor alle uitingen van het filmhuis. Dat betekent
dat alle events die de afdeling programmering organiseert, door de
afdeling marketing worden opgevolgd om te promoten. Verder is
marketing verantwoordelijk voor alle publiciteit die zorg moet dragen
voor algemene bekendheid en de promotie van films, zoals Facebook,
filmladder en print.
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Zakelijke leiding

Onze zakelijk leider is verantwoordelijk voor de coördinatie, aansturing en uitvoering van de activiteiten
van het filmhuis. In overleg met alle verschillende disciplines binnen het filmhuis zorgt de zakelijk leider
voor een goede gang van zaken bij alle activiteiten en films. Taken en verantwoordelijkheden van functies
zullen in samenwerking met het bestuur door de zakelijk leider worden geformuleerd.

Medewerkers onderhoud

Voor het reguliere onderhoud is er een klusgroep van vier vrijwilligers. Regelmatig komt deze groep bijeen
om de verschillende werkzaamheden te bespreken. Verder zijn er onderhoudscontracten met Dicinex voor
de projectoren en met Victorie voor de schoonmaakwerkzaamheden. Dagelijks wordt er schoongemaakt
en zal gemonitord worden al naar gelang de drukte. ICT, elektra en algemeen onderhoud dat buiten de
competenties van de klusgroep valt, worden uitbesteed.

Vrijwilligers

Het filmhuis is sterk afhankelijk van een actief en stabiel vrijwilligersbestand, dat zorgt voor een brede
ondersteuning in de organisatie. Momenteel zijn er circa 50 actieve vrijwilligers, waarvan ongeveer 38 de
rol van host bekleden. Om alle huidige diensten in het rooster in te vullen, zijn er 52 hosts nodig. Er zijn
momenteel namelijk 156 diensten en van de vrijwilligers wordt verwacht dat ze zich voor drie diensten per
maand inroosteren. Hiervoor is in de eerste helft 2017 actieve werving nodig. De plannen in dit beleidsplan
in aanmerking genomen, is echter een bestand van 80 vrijwilligers (zie Medewerkers horeca) nodig. Dan
zijn er namelijk 242 diensten per maand. De andere vrijwilligers werken mee achter de schermen in een
redactiegroep of documentairegroep.
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Door een vrijwilligersovereenkomst, drie proefdiensten en adequate begeleiding, ervaren de vrijwilligers
dat het werk weliswaar vrijwillig is, maar niet vrijblijvend. Het filmhuis heeft een zorgvuldig aannamebeleid.
We hebben continuïteit nodig dus selecteren we mensen waarvan verwacht kan worden dat ze langere
tijd aan het filmhuis verbonden kunnen of willen zijn. Verder zijn de werkzaamheden best intensief en
speelt een actieve en gastvrije houding een grote rol. Een actief vrijwilligersbeleid voor de lange termijn
zal zorgen voor stabiliteit en betrokkenheid van de vrijwilligers. Training in dienstverlening en persoonlijke
begeleiding zijn hiervoor belangrijke pijlers.
Vrijwilligers zal gevraagd worden of ze vanuit interesse of werkervaring belangstelling hebben om
behalve als host ook op andere gebieden binnen het filmhuis te worden ingezet. De zakelijk leiding en
het horecateam zullen gezamenlijk deze informatie analyseren en de kwaliteiten en interesses van de
vrijwilligers vastleggen.

Planning

Alle activiteiten van het filmhuis die naast de reguliere programmering worden ingezet, zullen aan de hand
van een draaiboek worden gerealiseerd. Dit draaiboek wordt geïnitieerd en gemonitord door de zakelijk
leider. In het draaiboek staat voor marketing, horeca, techniek, eventuele projectmatige vrijwilligers en
bedrijfsvoering alle informatie die van belang is om het event te laten slagen en te garanderen dat iedereen
die ermee te maken heeft op de hoogte is. Events hebben een minimale planning van een maand. Per
event is er een draaiboek en per maand is er een duidelijk overzicht van geplande en mogelijke activiteiten.
Het maandoverzicht zal steeds aan het einde van een maand voor de volgende maand gereed zijn voor
iedereen. Er kan bijvoorbeeld ook een informatiebord in de keuken hangen voor alle vrijwilligers.
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Bestuur

Momenteel bestaat het bestuur van FA uit vijf personen. Een
voorzitter/penningmeester, een secretaris en drie bestuursleden die
ieder een aspect van het filmhuis onder hun hoede hebben, zoals
programmering, marketing/communicatie en gebouw/techniek.
Onder de secretaris vallen ook nog personeel en vrijwilligers. Vijf
bestuursleden kan voldoende worden geacht voor een goede
slagkracht en bij stemmingen is een oneven aantal prettig.
Omdat het bestuur op afstand staat, is een heldere
functieomschrijving voor alle betaalde medewerkers noodzakelijk.
Het bestuur en de zakelijk leiding zullen hiervoor het initiatief
nemen. Binnen elke functieomschrijving en takenpakket is de
betrokkene verantwoordelijk, hij of zij kan autonoom keuzes maken.
Het bestuur vergadert momenteel tweewekelijks. Aangezien
uitgegaan wordt van een bestuur op afstand zou een maandelijkse
vergadering een goede optie kunnen zijn. De staf heeft een duidelijk
mandaat en zal het bestuur met wekelijkse rapportages op de
hoogte houden van de belangrijkste activiteiten van het filmhuis. Het
bestuur zal richting geven en keuzes maken in het te voeren beleid.
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Financiën

Filmhuis Alkmaar heeft vijf inkomstenbronnen. Kaartverkoop,
horeca, subsidie/fondsen, reclame en in de toekomst sponsors en
verhuur.

Kaartverkoop

De prijs voor de tickets is per 1 januari 2017 verhoogd naar
€ 12,50. De stijging van € 0,50 komt geheel ten goede komen aan
de opbrengst van de horeca. De recette voor de films blijft gelijk.
De prijsstijging zal waarschijnlijk geen negatieve invloed hebben
op de kaartverkoop want bezoekers ervaren de prijs in combinatie
met koffie en thee vooraf en een drankje naar keuze achteraf
als heel positief. Cinevillers ontvangen alleen koffie/thee vooraf.
Doelstelling is voor 2017 een bezoekersaantal te realiseren van
60.000, waarvan in ieder geval 70% via kaartverkoop, wat door de
prijsverhoging een extra financiële bijdrage is van bruto
€ 24.000,- .

Verhuur | zakelijk

Naast bovengenoemde inkomstenbronnen kan ook verhuur een
interessante mogelijkheid zijn. Een goede continuïteit van de
programmering zorgt er echter wel voor dat verhuur in de avond
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niet altijd mogelijk is. Doelstelling is om meer verhuur in de ochtend en middag te hebben, als locatie
voor trainingen, workshops en presentaties. Verhuur van een filmzaal voor particulieren valt meer onder
kaartverkoop omdat een reguliere voorstelling dan meestal niet door kan gaan. Doelstelling is om vanuit
werving een tot twee maal een zaal of de foyer te verhuren buiten de reguliere programmering om. Dat
kan gemiddeld € 750,- aan inkomsten per maand opleveren. Dit valt onder kaartverkoop.

Horeca

Naast de kaartverkoop is ook de horeca een inkomstenbron. Per 1 november zijn ook enkele prijzen in
de horeca naar boven aangepast. Daarbij komt de genoemde prijsstijging van de tickets die ten goede
komt aan de horeca-opbrengst. De foyer biedt mogelijkheden om de omzet van de horeca te vergroten.
Bij ruimere openingstijden, projectie van stills en korte films en een bredere inzet van films, zal de ruimte
meer bezoekers genereren. Hierdoor wordt de bezettingsgraad in de foyer verhoogd en door het aanbod
van meerdere slots ook verspreid.

Subsidie | sponsors | reclame

Bij het streven naar een stabiele organisatie waar groei en ontwikkeling centraal staan, is financiële
stabiliteit van belang. Vaste afspraken met de gemeente voor subsidiebijdragen zijn nodig om de plannen
die er zijn te kunnen uitvoeren en te zorgen voor continuïteit.
De doelstelling van het filmhuis is om binnen een aantal jaren - vooralsnog vijf - subsidie-arm te worden.
Helemaal subsidievrij is eigenlijk niet mogelijk, omdat het filmhuis een culturele waarde heeft binnen
Alkmaar waardoor er regelmatig films worden vertoond die weinig bezoekers genereren. Momenteel zijn
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er nog geen sponsors verbonden aan het filmhuis. In samenwerking met de organisatie WijzerWerven
is een traject opgestart voor trainingen en coaching om stabiele sponsors te vinden die langere tijd aan
het filmhuis verbonden zullen zijn. Dit traject zal ongeveer zes maanden in beslag nemen. Te ontvangen
gelden vanuit sponsoring zullen dan ook op z’n vroegst in de tweede helft van 2017 binnenkomen.
Het filmhuis streeft naar een subsidie-arme organisatie, maar heeft die subsidie in eerste instantie wel
nodig om daartoe te komen in de toekomst. Via de organisatie WijzerWerven wordt ook gestreefd naar
stabiele sponsors die langere tijd aan het filmhuis verbonden zullen zijn. De opbrengsten van geluidloze
reclame bij aanvang van een film zijn nog zeer beperkt. Wellicht is gesproken reclame een optie omdat die
een hogere opbrengst heeft.

Samenvatting organisatie; eerst stabiele basis, dan uitbreiding
Om de ambities uit dit bedrijfsplan waar te kunnen maken, moeten in 2017 stappen worden gezet. Het
filmhuis heeft een hele goede start gemaakt in 2016. Maar de basis is nog onvoldoende gebleken, die
verdient nu aandacht alvorens diensten uit te breiden. Het aantal vrijwilligers moet worden vergroot of
eigenlijk verdubbeld. Vrijwilligers bij FA dienen meer dan gemiddelde belangstelling voor films te hebben.
Behalve voor de functie van host zullen vrijwilligers ook gevraagd worden mee te werken aan events
en wordt bekeken welke individuele kwaliteiten zij hebben die passen bij het Filmhuis. Drankjes mee
de zaal in nemen - dit geeft onderhoud na een film - of placeren is pas mogelijk als de bezetting
stabiel en voldoende is. Het rooster wordt nog niet volledig ingevuld. We kunnen nadenken over een
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horecamedewerker die op nul-uren basis het horecateam kan versterken bij
afwezigheid of drukte.
De verwachte stijging van het aantal bezoekers naar 60.000 geeft financiële
ruimte voor investeringen in onder andere de foyer. Zo kunnen we een aanzet
maken tot het organiseren van meerdere events. Dit vergt ook een investering in
marketingactiviteiten (budgetaanpassing). Een stabiele basis realiseren is echter
nu nog belangrijk.
Filmhuis Alkmaar bruist van de plannen en activiteiten. Steeds meer mensen
weten ons te vinden en genieten van de mooie films en de gastvrije ontvangst
in de inspirerende foyer. Vaste staf, bestuur en de vele vrijwilligers werken er
hard aan om onze bezoekers een ontspannen en leerzame ervaring aan te
bieden. Het filmhuis heeft in korte tijd een belangrijke plaats in het culturele
leven van Alkmaar veroverd. Daar zijn we trots op. Vol vertrouwen kijken we
naar de toekomst, nieuwsgierig naar wat nog meer mogelijk is.
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Filmhuis Alkmaar
Pettemerstraat 3
1823 CW Alkmaar
072 5202022 (18 – 22 uur)
info@fhalkmaar.nl | filmhuisalkmaar.nl

