1.

Naam Stichting: Cinema Enkhuizen

2.

Fiscaal nummer: RSIN 853825622

3.

Paktuinen 1 1601 GD Enkhuizen.

4.

Contactpersoon: Margret Wagenaar, Directeur.

5.

Doelstelling: Het bevorderen van een gevarieerd cultureel aanbod in West-Friesland in het algemeen en in Enkhuizen in het
bijzonder, vanuit de cinematografie.

6.

Bestuursleden en samenstelling bestuur:

•
•
•
•
•
•

Mw. Nelleke Huisman, voorzitter
Dhr. Ruud Poldner, penningmeester
Mw. Patricia Kusters, secretaris
Dhr. J. Timmerman, bestuurslid
Dhr. Louis Vermulst, bestuurslid
Dhr. Ron Toekook, bestuurslid.

7. De bestuursleden zijn gemeenschappelijk, met een ander bestuurslid bevoegd.
8. Beloningsbeleid: De bestuursleden ontvangen geen financiële vergoeding.

Beleidsperiode 2015 -2019

1.

Film in Enkhuizen: wat voorafging
Filmhuis Enkhuizen, de voorganger van Cinema Enkhuizen, werd in 1977 opgericht om de minder commerciële film een plaats
te geven in het cultuuraanbod van Enkhuizen. Per seizoen werden ongeveer 40 films vertoond, in de periode september juni. Het vaste vertoonadres van Filmhuis Enkhuizen was tot 2013 de Drommedaris. Tijdens de restauratie van de
Drommedaris werden films vertoond in de Nieuwe Doelen te Enkhuizen. Filmhuis Enkhuizen was een vereniging zonder
winstoogmerk of betaalde medewerkers en had bij de opheffing 150 leden. Een werkgroep van ca. 12 vrijwilligers zorgde voor
de ontvangst van het publiek. Het publiek was afkomstig uit Enkhuizen en de omliggende regio, van Wijdenes tot Andijk, van
Grootebroek tot Hoorn. Filmhuis Enkhuizen vertoonde op 18 december 2014 de laatste film in de Doelen.
Samenwerking Cinema Oostereiland
In 2012 heeft het bestuur van Filmhuis Enkhuizen Cinema Oostereiland in Hoorn benaderd met verzoek tot samenwerking.
Het bestuur van Filmhuis Enkhuizen stelde vast dat er onvoldoende aanwas van nieuwe leden van de werkgroep was en dat
het aantal filmbezoekers sterk daalde. Samengevat was er onvoldoende basis om in de prachtig gerestaureerde Drom aan de
slag te gaan. Na uitvoerige discussie is het besluit genomen om Filmhuis Enkhuizen op te heffen en een nieuwe Stichting op
te richten: Cinema Enkhuizen. Een Stichting die waar mogelijk gebruik zou gaan maken van het netwerk en de expertise van
Cinema Oostereiland.
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Werkgebied Cinema Oostereiland / Cinema Enkhuizen

De locatie van vertonen door Cinema Enkhuizen: De Drommedaris
De Drommedaris in de haven van Enkhuizen is een markant gebouw met lange geschiedenis. Door de eeuwen heen heeft de
Drom een rol gespeeld in het leven van de Enkhuizen. Van vestingtoren tot bruisend Cultureel Centrum. De Drommedaris
werd juli 2011 gesloten, de heropening was in april 2015. Cinema Enkhuizen draaide in augustus 2015 de eerste film, vanaf de
start in een schema van 6 voorstellingen per week.

2.

Techniek / Voorzieningen
De technische voorzieningen voor de filmprojectie zijn een digitale filmprojector en een oprolbaar beeldscherm van 7 bij 4
meter. De aanwezigheid van de lift in de gerestaureerde Drom maakt het voor bezoekers die slecht ter been zijn mogelijk om
naar de film te gaan. Voor en na de film is er gelegenheid om, in de compleet vernieuwde bar, een drankje te gebruiken.

3.

Programmering
Het uitgangspunt voor de programmering is dat zoveel mogelijk wordt aangesloten op het actuele aanbod, ofwel landelijke
filmpremières. In de mix van filmtitels wordt rekening gehouden met de noodzaak om voor Cinema Enkhuizen een nieuw
filmpubliek op te bouwen.

2015 – 2016 Terugblik
Cinema Enkhuizen heeft zich na een start met de nodige aanloopproblemen succesvol ontwikkeld. Het eerste volledige jaar telde 9000
bezoekers. Er is een team van 20 vrijwilligers actief. Bij Cinema Oostereiland werd met name een beroep gedaan op het management,
de technische ervaring, programmering en promotie.
De Drommedaris
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2017 – 2019 Beleidsvoornemens
Programmering
Er is geen bioscoop in Enkhuizen, dit leidt voor Cinema Enkhuizen tot de keuze om naast arthousefilms ook commerciële films in het
programma op te nemen. Op deze wijze wordt een bredere doelgroep bedient.
Vrijwilligers
Naar verwachting heeft Cinema Enkhuizen in 2020 in Enkhuizen en omgeving nog voldoende vrijwilligers vindt die de voorstellingen
begeleiden. We stellen vast dat we de wijze van werven van nieuwe vrijwilligers en het behouden van vrijwilligers kritisch moeten
beoordelen en hier initiatieven in nemen.
We onderzoeken of stagiaires een onderdeel kunnen gaan uitmaken van de organisatie, begeleid door (senior)vrijwilligers. We zien in
deze ontwikkeling voordelen voor wat betreft de uitstraling van de organisatie en de invulling van het rooster. Bovendien is het een
kans om filmkennis over te dragen en jongeren voor film te interesseren.
Marketing
We gaan ons de komende jaren samen met Cinema Oostereiland richten op marketing onder de noemer FILM AAN HET WATER. Een
campagne is nodig om Cinema Enkhuizen en Cinema Oostereiland meer bekend te maken.
Partners in Enkhuizen
Cinema Enkhuizen heeft in de afgelopen jaren samenwerking opgebouwd met een aantal organisaties, BSO, Seniorenschool, Docente
Italiaans, Zuiderzeemuseum, Enkhuizen boeit. Dit netwerk gaan we de komende jaren verder uitbreiden, met als basis het filmaanbod.
Sponsoring zal de komende jaren een belangrijk aandachtsgebied zijn. Behalve inkomsten leiden sponsorrelaties ook tot een grotere
naamsbekendheid.

Cinema Enkhuizen

Inkomsten

Begroting 2017
Kaartverkoop

€

80.000

Projectsubsidie Gemeente

€

6.000

Vrienden, fondsen en sponsors

€

18.000

Totaal

€

104.000

Filmkosten

€

35.000

Personeel en organisatie

€

50.000

Promotie

€

7.000

Afschrijvingen

€

12.000

Totaal

€

104.000

Uitgaven
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