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Zierikzee, augustus 2019 

Betreft: Aanvraag budgetsubsidie 

 

Geacht college, 

 

Voor u ligt het 4-jarig beleidsplan van fiZi, hét filmtheater van Zierikzee. Bij het schrijven van dit plan 
gaat het goed met fiZi. Wij bieden 365 dagen per jaar cultuur voor inwoners en bezoekers van het 
eiland. In het bijzonder film, maar ook theater en muziek. Met oog en aandacht voor kwaliteit én het 
lokale product. Tevens zijn we een gewilde locatie voor verhuur aan diverse bedrijven en instellingen. 

De organisatie telt op dit moment 79 vrijwilligers. Vrijwel allemaal inwoners van het eiland. 
Vrijwilligers die gekenmerkt worden door een hoge motivatie, sociale betrokkenheid én een passie 
voor cultuur en gastvrijheid. We zijn er trots op dat we fiZi zo’n sterke plek in de Schouwen-
Duivelandse samenleving geven.  

In 2018 ontvingen wij circa 16.000 betalende 
filmbezoekers. En daar bovenop nog 1.000 
betalende bezoekers voor muziek en theater. 
Via verhuur kwamen meer dan 3.000 
bezoekers binnen. Een groot deel van de 
bezoekers zijn inwoners, maar ook toeristen 
weten ons steeds beter te vinden. 

fiZi wil de groei die het al jaren doormaakt, 
continueren om zodoende de cultureel-
maatschappelijke rol verder te versterken. 
Bij groei denken wij niet enkel aan de 
bestaande doelgroepen, maar juist ook aan 
onze oudere én jongere inwoners. 

 

De contouren voor de komende 4 jaren 

Met focus op ouderen starten wij vanaf 1 september met ochtend-voorstellingen. Wij voorzien hier 
in een behoefte die, met de wind van de mobiliteitsplannen in de rug, ook daadwerkelijk kan worden 
bevredigd. 

Daarnaast willen wij meer jeugd aantrekken. Dit wordt mogelijk door te investeren in een 3D-
uitbreiding, maar ook door de mogelijkheden voor e-sports toernooien actief te gaan promoten, 
eventueel in samenwerking met andere partijen. 

Uiteraard willen wij onze huidige bezoekers optimaal blijven bedienen en aan ons blijven binden. In 
deze tijd van toenemende concurrentie van streaming diensten als Netflix, HBO en Apple TV en de 
beschikbaarheid van 4K televisies is dat geen sinecure. Vroeg in de beleidsperiode willen we dan ook 
overgaan tot aanschaf van een 4K filmprojector (voorzien van een 3D optie tbv kindervoorstellingen.) 

Vorig jaar hebben wij onze foyer, toiletten en entree gerestyled, hiermee is de theaterbeleving 
verder versterkt en de akoestiek in de foyer verbeterd. De foyer kunnen we nu ook inzetten als 
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sfeerlocatie voor theater, muziek, poëzie en lezingen. Investering in licht en geluid is hiertoe wel 
nodig. 

Last but not least willen we de waardering voor onze vrijwilligers in materiële zin verbeteren. Op dit 
moment hanteren we geen enkele vorm van financiële onkostenvergoeding en is er slechts zeer 
beperkt budget om aan het eind van het jaar de vrijwilligers te bedanken voor hun inzet. Vanaf 2020 
gaan we daarom onkostenvergoeding invoeren voor medewerkers, waaronder reiskostenvergoeding 
voor collegas die niet uit Zierikzee komen. Tot slot gaan we onze vrijwilligers jaarlijks een 
eindejaarsgeschenk  geven ter waarde van ca. 100 euro per medewerker.  

 

De vraag aan het college 

In een notendop zijn bovenstaand de contouren voor de komende 4 jaren beschreven. Verderop in 
deze Visie op fiZi vindt u ze in meer detail terug, voorzien van cijfermatige onderbouwing. 

Wij zijn ervan overtuigd dat uitrol van deze visie de komende 4 jaren ons belang voor de Schouwen-
Duivelandse samenleving borgt en verder doet groeien. Financieel komen we zelfstandig een heel 
eind. Echter, volledig dicht getimmerd krijgen we onze begroting niet. Wij doen daarom een beroep 
op de gemeente. Wij vragen voor de beleidsperiode om een structurele bijdrage van 9.000 euro per 
jaar.  

Uiteraard zijn wij bereid om bovenstaand beleid verder aan u toe te lichten.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Namens het bestuur van fiZi, 

 

 

 

Remko Delfgaauw    Christian Schouwenaar        Tineke van Ass 

Voorzitter penningmeester   secretaris 
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Beeld van de organisatie 

 

De organisatie bestaat uit diverse disciplines. Variërend van eenmansfuncties tot teams van 10-tallen 
medewerkers. Het organogram geeft de organisatie weer zoals die staat per 1-9-2019. In de tekst 
eronder worden de verschillende blokjes kort toegelicht. 

Bestuur 

Het fiZi bestuur bestaat uit 8 leden. Het bestuur komt maandelijks bijeen voor overleg.  

• Voorzitter     - Remko Delfgaauw 

• Secretaris     - Tineke van Ass 

• Penningmeester    - Christian Schouwenaar 

• Coördinator Operateurs & Inspiciënten - Jan Bert Eggink  

• Coördinator Facilitair Beheer  - Dick Verschoore 

• Coördinator Bar en Kassa   - Janny de Jonge 

• Coördinator Verhuur   - Karin Leloux 

• Coördinator Programmeurs   - Lex Bontjes 

fiZi heeft een groot bestuur, dit is een bewust beleid. Doordat de coördinatoren van de meeste 
teams zitting hebben in het bestuur, is alle kennis van de werkvloer vertegenwoordigd in het 
bestuur. Hierdoor kan ons bestuur met kennis van zaken besluiten nemen en beleid bepalen. 
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Systeem- en webbeheer 

Kassasysteem (Ticketlab) en content management van de website wordt door 2 personen 
uitgevoerd. Het maandelijks vullen van de website met het programma van een nieuwe filmmaand 
wordt door één teamlid gedaan (hiervoor is ook een back-up-verantwoordelijke.) Dagelijkse 
wijzigingen en algemeen content management wordt door het andere teamlid uitgevoerd. De 
website zelf is door een externe partij ontworpen die tevens sponsor is. 

Sinds 2018 heeft de fiZi website een nieuw uiterlijk. Design: Rays. 

 

Administratie 

De penningmeester voert samen met een collega de financiële administratie van fiZi. De 
penningmeester stelt tevens begrotingen op en halfjaar- en jaarcijfers. De jaarcijfers worden 
gecontroleerd door een financiële commissie alvorens ze worden voorgelegd aan het bestuur ter 
goedkeuring. 

 

Operateurs en Inspiciënten 

Dit grote team staat onder leiding van een coördinator. De operateurs programmeren en verzorgen 
de filmvoorstellingen. Zij zijn als BHV-er altijd aanwezig in de zaal en zijn tevens operationeel 
eindverantwoordelijke bij de filmvoorstellingen. 

Tevens geeft de coördinator op afstand leiding aan een team van inspiciënten. De dagelijkse leiding is  
in handen van één van de inspiciënten. Deze bedient en programmeert licht en geluid bij theater- en 
muziekvoorstellingen van fiZi. 

 

 

Met opmerkingen [C1]: Die 
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Bar en Kassa 

Dit grote team wordt geleid door een coördinator. Deze maakt samen met een teamlid de 
maandelijkse roosters. Een deel van de barmedewerkers voert tevens kassadiensten uit. Bij elke 
voorstelling zijn minimaal 2 bar/kassa medewerkers aanwezig. Bij drukke voorstellingen zijn dit er 3. 
Ook bij verhuur doen deze medewerkers dienst. Deze medewerkers vormen het dagelijks gezicht van 
fiZi. Gastvrijheid staat bij dit team dan ook hoog in het vaandel.  

Zicht op de fiZi-foyer vanachter de bar 

 

Programmeurs 

De programmeurs worden geleid door een coördinator. Dit team vergadert wekelijks en stelt elke 
maand het filmprogramma op voor de aankomende maand. Tevens kopen zij de films in bij de 
distributeurs. De fiZi programmering is veelzijdig en gericht op de verschillende doelgroepen op het 
eiland. Succes meten we vooral af aan het aantal filmbezoekers dat we in huis te krijgen, maar ook 
houden we oog voor variatie in het filmaanbod. fiZi vertoont kwaliteitsfilms, arthouse, romcom’s,  
kinderfilms, blockbusters, Nederlandstalig, en documentaires. Films komen uit heel de wereld. 
Vooral Nederland, de rest van Europa ( inclusief Groot Brittannië ) en de VS zijn sterk 
vertegenwoordigd.  

Programmering van speciale voorstellingen zoals  voor De Pontes scholengemeenschap, Schouwen-
Duivelandse premières, Film by the Sea for kids (gericht op basisscholen) en De Keuze van ... wordt 
daarnaast zelfstandig gedaan door een senior programmeur. 

 

PR-redactie en Bezorgers 

Wekelijks verschijnt ons programma in de Wereldregio en Ons Eiland. Ook verspreiden we wekelijks 
een geautomatiseerde mailing aan fiZi-gasten die zich hiervoor hebben ingeschreven. PR-
medewerkers houden zich actief bezig met promotie op Facebook en Instagram, de LED borden van 
Zierikzee en extra mailings om bijzondere activiteiten van fiZi voor het voetlicht te brengen.  

Een team van bezorgers zorgt voor verspreiding van onze jaarfolder over het eiland; dit naast een 
externe partij die bezorging bij de recreatie sector op het eiland verzorgt.  
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Facilitair Beheer 

Dit team wordt geleid door een coördinator. Beheer zorgt dat het gebouw schoon en functioneel 
blijft; zij sturen de schoonmakers aan, verzorgen vaatwasser en koffie apparatuur. Tevens verzorgt 
dit team de inkoop van huishoudelijke zaken en bar artikelen en zijn zij vaak als aanspreekpunt 
aanwezig bij de grotere en complexere verhuur activiteiten. 

 

Sponsoring en Reclame 

Dit team werft sponsors, beheert de sponsorpakketten en werft partijen voor ‘reclame op het witte 
doek’. De inkomsten die hieruit gegenereerd worden, worden gefactureerd door de administratie. 
De inkomsten uit sponsoring en reclame zijn de afgelopen jaren flink gestegen en zijn inmiddels voor 
fiZi een zeer belangrijke inkomstenbron. 

 

Muziek Programmeur 

Elke laatste zondagmiddag van de maand is er van september t/m april een optreden in fiZi. De 
muziekprogrammeur stelt dit programma samen, maakt de contract afspraken en is aanwezig bij de 
optredens. 

 

Verhuur coördinator 

fiZi is te huur voor derden op momenten dat er geen eigen fiZi activiteit staat gepland. De verhuur 
coördinator regelt de verhuur van fiZi. Dit gaat jaarlijks om circa 50 verhuurafspraken voor zaal en/of 
foyer. Verhuur is altijd maatwerk waarbij de verhuur coördinator namens fiZi de afspraken met de 
huurder maakt, beschikbaarheid en inzetbaarheid van collega’s controleert en de contracten opstelt. 
Facturering vindt plaats door de administratie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 

 
 9 

Beleid en activiteiten 2020-2023 

 

Algemeen 

In de zomer van 2018 hebben we 
(aannemers én fiZi medewerkers) 
de foyer van fiZi opgeknapt. Deels 
betaald uit eigen middelen, én 
voor een deel gesubsidieerd door 
externe partijen (Ladies Circle 
Schouwen-Duiveland, gemeente 
Schouwen Duiveland, VSB Fonds 
en Stichting Bevordering Zorg 
Schouwen Duiveland). De 
aantrekkelijkheid van fiZi voor 
gasten is hiermee verder 
geoptimaliseerd. Wij kunnen 
hierdoor onze gasten een nog 
completere (film) theater beleving 
bieden. 

 

fiZi heeft er de afgelopen 3 jaar naar gestreefd om een steeds sterkere plek in de Schouwen-
Duivelandse samenleving te bereiken. Dit beleid is succesvol geweest als we het afmeten aan het 
aantal betaalde filmbezoekers. In 2014 waren dit er 12.718. Dit jaar gaan we richting de 17.000. Een 
toename van meer dan 40%. Deze groei bereiken we door meer voorstellingen te programmeren, 
maar ook door slimmer met de programmering om te gaan.  

 

Vanaf 1 september jl is het nieuwe theaterseizoen gestart. In de beleidsperiode willen we vooral 
meer voor ouderen en jongeren gaan betekenen. Voor ouderen breiden we onze programmering 
verder uit door ook ochtendvoorstellingen aan te bieden. We starten met 2 keer per week. In de 
ochtenden tonen we films die ook in het avondprogramma zitten, vooralsnog kiezen we niet voor 
een alternatieve programmering. 

 

Daarnaast zoeken we actief naar het binden van jongeren. Dit is deels al bereikt doordat we een 
samenwerking met De Pontes scholengemeenschap zijn aan gegaan en ook deelnemen aan het 
educatieprogramma van Film by the Sea dat speciaal is gericht op basisscholen.  

We willen onze aantrekkingskracht voor jongeren in 2020 verder versterken door ook e-sports 
toernooien te faciliteren. Hierbij denken we voornamelijk aan samenwerking met het SMWO. Zij 
hebben al ervaring met Fifa en Fortnite toernooien voor de jeugd.  
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Film 

Vrijwel elke avond wordt er een recente film vertoond. Voor 
filmliefhebbers die liever ’s middags naar de film gaan, is er elke 
zaterdag- en dinsdagmiddag de fiZi-matinee. En vanaf 1 
september wordt ook op dinsdag en vrijdag ochtend film 
vertoond. Op de woensdag- en zondagmiddag draait een goede 
kinder- of jeugdfilm. Alle films worden geselecteerd op basis van 
inhoud, kwaliteit en behoefte van de doelgroep.  

 

Zo kort mogelijk na de landelijke première worden de films in 
fiZi vertoond. Normaliter is dit 6 weken na de landelijke 
premières. Een belangrijk deel van de programmering bestaat 
uit Europese films, waaronder Nederlandse films. Daarnaast 
vertoont fiZi ook films uit de Verenigde Staten, Canada, India, 
Japan, kortom: uit alle windstreken. Tevens wordt specifiek 
aandacht besteed aan het Zeeuwse/Schouwen-Duivelandse 
product.  

Met de diverse categorieën filmliefhebbers in het achterhoofd 
bedienen we zoveel mogelijk inwoners en toeristen. Dit is en blijft 
telkens weer de uitdaging van de programmeurs. 

 

Om bij te blijven wil fiZi in de beleidsperiode investeren in de mogelijkheid om 3D films te bieden. 
Vooral bij kinderfilms wordt dit steeds meer gemeengoed. fiZi wil hier niet achterblijven. We merken 
dat in het bijzonder de jeugd t/m 12 jaar 3D waardeert. (Ouders besluiten soms om de 
kindervoorstelling in fiZi over te slaan en dan toch maar naar Goes of Vlissingen rijden eenvoudigweg 

omdat wij geen 3D kunnen bieden.) 

Tevens organiseert fiZi veel speciale voorstellingen, zoals:  

• De keuze van … (4 x per jaar),  

• Ladies Night (2 tot 3 maal per jaar),  

• Filmquiz (2 maal per jaar),  

• Literaire voorstellingen (maandelijks),  

• Speciale Schouwen-Duivelandse premières,  

• Sneak Preview (maandelijks) 

 

Daarnaast ontstaat langzaam maar zeker behoefte aan een 
projector met hogere resolutie dan 1920 x 1200 beeldpunten. 
In een tijd dat 4K televisies gemeengoed worden, mag in de 
filmzaal ook verwacht worden dat de resolutie naar 4K gaat. 
De eerste aanbieders hiervan zijn reeds op de markt. Collega 
filmtheater in Middelburg is recent overgegaan tot aanschaf. 
fiZi wil niet achterblijven en hierdoor het risico lopen gasten 
kwijt te raken. Overgang naar 4K heeft prioriteit. 

Schouwen-Duivelandse première vond direct na Film by 
the Sea plaats in fiZi 

Erik de Bruyn, regisseur van Wilde 
Mossels. De eerste film ooit vertoond in 
fiZi 
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Theater & Muziek 

fiZi faciliteert enkele malen per jaar theatervoorstellingen en 
maandelijks muziek optredens. (Dit staat los van de 
voorstellingen die door Theaters Aan Zee worden georganiseerd, 
deze vallen voor ons onder het kopje Verhuur.) 

Het Zeeuwse/Schouwen-Duivelandse product heeft hier onze 
voorkeur. Maar het komt ook voor dat we een buitenlandse 
artiest op het podium weten te plaatsen. 

Door het ontplooien van deze activiteiten verbreden wij ons 
aanbod en komt er een breder publiek in ons theater. Hierdoor 
vindt ook kruisbestuiving plaats. Nieuwe gasten ontdekken fiZi en 
weten het vervolgens ook weer te vinden voor andere culturele 
activiteiten. Geen betere reclame dan mond tot mond reclame. 

 

 

Door de verbouwing van de foyer, is de akoestiek en sfeer in de 
foyer enorm verbeterd. Hierdoor ontstaat nu ook de 
mogelijkheid om theater en muziek in wat kleinschaligere setting 
naar de foyer te brengen. Hiermee hebben we in 2018 
geëxperimenteerd en dit is goed bevallen. Om de foyer hiervoor 
goed geschikt te maken, willen we in de beleidsperiode 
investeren in een professionele licht- en geluid opstelling in de 
foyer. 

 

 

 

Verhuur 

fiZi is een gewilde plek voor huurders. Voor zowel zakelijke als culturele evenementen weet men fiZi 
steeds beter te vinden. Wij hebben er bewust voor gekozen om de foyer van fiZi niet te verhuren als 
feestzaal voor particulieren. Tenzij er sprake is van een particuliere verhuur waarbij de zaal ook 
gebruikt wordt, blijft dit beleid gehandhaafd. Gemiddeld wordt fiZi één keer per wek verhuurd. 

Verhuur is altijd maatwerk en vraagt veel coördinatie en flexibele inzet van de medewerkers. 
Aangezien het een goede inkomstenbron is, is Verhuur voor fiZi van levensbelang. En hoewel van 
levensbelang, willen we verhuur niet substantieel laten groeien omdat onze primaire functie voor 
gaat. 

 

  

Op 4 mei sluit fiZi jaarlijks aan bij 
deze landelijke traditie. 

Ellen Foley heeft in 2018 2 keer in een 
uitverkocht fiZi gestaan. 

file:///C:/Users/rde/Dropbox/fiZi/BELEIDSPLANNEN/Subsidie%20aanvraag%202020-2023/In%202018%20wisten%20we%20Ellen%20Foley%20te%20boeken%20voor%202%20optredens%20in%20fiZi
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PR 

fiZi heeft een tijd gewerkt met een pr-coördinator, op dit moment is 
deze functie echter verdeeld over verschillende medewerkers die 
zelfstandig werken en het pr-beleid in stand houden. Website, 
Facebook, Instagram, persberichten, mailings (2000 adressen), lokale 
kranten; het is allemaal georganiseerd en draait. Weekmailings met 
ons actuele programma worden automatisch door de website 
gegenereerd. 

Om de stoelbezetting te verhogen zal, naast optimale 
programmering, 3D projectie en 4K projector, pr de belangrijkste 
schakel vormen om deze omhoog te krijgen in de beleidsperiode. Er 
is behoefte aan iemand die de pr-activiteiten op dit gebied 
strategisch coördineert. Deze vacature staat al langer op onze 
website, maar is vooralsnog nog steeds niet ingevuld. 

Naast verspreiding van flyers in het toeristenseizoen onder campings 
en hotels, willen we in de winters fiZi ook onder de aandacht 
brengen van potentiële nieuwe bezoekers; onze eilandbewoners die 
de weg naar fiZi nog niet gevonden hebben. We gaan dit doen 
middels huis aan huis verspreiding van een fiZi flyer. 

fiZi heeft zich in 2018 gepresenteerd op de bijeenkomst in het 
gemeentehuis voor nieuwe bewoners. Bezoekers kregen van ons 2 
vrijkaarten om de drempel voor kennismaking met fiZi te verlagen. Een 
gebaar dat door de nieuwe inwoners goed is ontvangen. Als deze 
bijeenkomst weer wordt gehouden, zijn we zeker weer van de partij. 

 

 

Bar en kassa 

Koude snacks (chips, popcorn en candy bars), koffie, thee, frisdrank en zwak alcoholische 
consumpties vormen het aanbod. In de beleidsperiode zal onderzocht worden of dit aanbod kan 
worden uitgebreid. Hierbij kan gedacht worden aan warme snacks, bijzondere lokale bieren, etc. Bij 
de ochtend-voorstellingen zal appelgebak van een lokale bakker zeer waarschijnlijk wenselijk 
worden. E.e.a. moet wel goed zijn in te passen in de organisatie en uiteraard voldoen aan de eisen 
van de HACCP. 

Pinnen en e-tickets worden steeds meer gemeengoed. Hierdoor worden gelukkig wachtrijen bij bar 
en kassa verkort. Tevens is de verdubbeling van de koffie-apparatuur een bottleneck minder. We 
blijven continu alert op verbetering van onze service. Dit geldt ook voor gastvrijheidstrainingen voor 
de medewerkers. In 2018 is een workshop gastvrijheid georganiseerd voor alle barmedewerkers. In 
2020 willen we dit weer doen. 

 

  

fiZi flyer die in het 
toeristenseizoen verspreid 
wordt over alle campings 



 
 
 
 
 

 
 

 
 13 

Samenwerkingen 

fiZi werkt samen met de overige Zeeuwse Filmtheaters. 

Dit zijn ’t Beest in Goes, Cinema Middelburg en het 

Ledeltheater in Oostburg. Hiermee zijn we verenigd in de 

Samenwerkende Zeeuwse Filmtheaters. Regulier vindt 

overleg plaats tussen deze theaters over allerhande 

zaken. In de beleidsperiode wordt onderzocht of en hoe 

we een gezamenlijk filmfestival kunnen inrichten. De 

samenwerkende Zeeuwse Filmtheaters zijn als groep 

aangesloten bij Europa Cinemas. Jaarlijks ontvangen we 

een bescheiden subsidie voor het vertonen van Europese 

filmproducties. 

De samenwerking met de overige theaters bestaat 

momenteel uit een 3-maandelijks overleg waarin 

operationele zaken en beleid wordt besproken. Er leven 

echter ook ideeën om gezamenlijke acties op te starten. 

Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan een Zeeuws Filmhuis festival, waarbij de focus ligt op 

Zeeuws filmmakers. Als kleine filmtheaters kunnen we zo het Zeeuwse filmproduct meer onder de 

aandacht brengen. In 2020 zullen deze plannen verder geconcretiseerd gaan worden. 

 

Vrijwilligersbeleid 

Vanuit zuinigheid zijn we altijd zeer terughoudend geweest in onkostenvergoedingen en beloningen 

voor vrijwilligers. Inmiddels zijn we echter een organisatie die van filmclubje is uitgegroeid tot een 

professioneel functionerende organisatie. Het is ronduit uniek dat fiZi volledig door vrijwilligers 

wordt gerund. Bij de overige filmtheaters in Zeeland maar ook overige daarbuiten werkt men altijd 

met professionele krachten, waar omheen een team vrijwilligers werkt. Wij willen 

vrijwilligersorganisatie blijven. Echter, het is wel hoog tijd om het vrijwilligersbeleid financieel 

ruimhartiger vorm te geven. 

Jaarlijks krijgt iedereen als dank voor zijn/haar betrokkenheid bij kerst een klein geschenk (afgelopen 

jaar was dit 2 flessen wijn) en elke zomer organiseren we een barbecue onder elkaar. Meer geven we 

financieel niet uit aan vrijwilligers. Een eindejaars geschenk dat meer waarde vertegenwoordigt (100 

euro per medewerker) vinden wij inmiddels meer op zijn plaats.  

Woon je buiten Zierikzee en moet je kosten maken om naar fiZi te komen, dan vergoeden wij die 

kosten niet. Vanaf 2020 gaan we voor deze medewerkers de reiskosten a 19 ct per km vergoeden. 

Tot slot hebben we de overige onkosten (bellen, afdrukken, porto, maaltijden) van met name 

bestuursleden maar ook een deel van de overige medewerkers. Voor bestuurders komt hiervoor een 

vaste onkostenvergoeding van 250 euro per jaar (los van evt. reiskosten). Voor de overige 

medewerkers is dit op declaratiebasis. 
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Toelichting op de begroting 

Onze exploitatiebegroting (blz 16) is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: 

Baten 

Voortgaande groei in bezoekers: jaarlijks 5% 

Ondanks dat wij al jaren op rij groeien, verwachten wij in het bijzonder door de 
ochtendvoorstellingen en uitbreiding van pr activiteiten, onze groei door te kunnen zetten, zij 
het in beperktere mate dan de voorgaande jaren. De groei in bezoek, vertalen we direct door 
naar groei in de omzet en de ermee gepaard gaande kosten. Uitzondering hierop is verhuur 
en muziek. Verhuur maximeren we aan 52 verhuurdagen per jaar. Dit omdat onze primaire 
functie als filmtheater anders teveel onder druk komt te staan. We verwachten in 2019 al 52 
verhuurdagen. 

Voor muziek verwachten we een beperktere groei van 2% per jaar. 

Inkomsten van sponsoring en subsidie van Europa Cinemas groeien mee met 5% per jaar. 

 

Lasten 

• Kosten voor film, horeca en muziek groeien gelijkwaardig mee met de opbrengsten. 

• Huisvestingskosten zijn geïndexeerd op 2,5%. 

• PR en systeembeheerkosten groeien met 5% per jaar. 

• Administratiekosten verdubbelen in 2020 als gevolg van de administratie rondom de 
invoering van onkostenvergoedingen voor vrijwilligers. 

• Vrijwilligerskosten gaan vanaf 2020 ca. 15.000 euro omhoog door invoering 
onkostenvergoedingen en eindejaarsgeschenken en groeien vervolgens mee met 5% per 
jaar. Voor details, zie bijlage 5. 

• Restwaarde oude projector wordt in 2019 geheel afgeschreven. Overige theaterinventaris in 
4 jaren erop volgend. 

• Financiële lasten groeien mee met de omzet. 

• Voorziening Projectorvervanging: In 2019 wordt de laatste 8.000 euro toegevoegd aan de 
voorziening voor vervanging van de oude projector. Vanaf 2020 wordt de voorziening 
opnieuw gevuld tbv projectorvervanging in 2028. Uitgangspunt is dat in 2028 een projector 
30% duurder is dan de in 2020 aan te schaffen projector. Deze 30% is het prijsverschil dat we 
nu ook betalen tov de oude projector. 

• Voorziening Groot onderhoud: Voorziening ten behoeve van inrichting foyer, inrichting bar, 
keuken en toebehoren, meubilair entree, kantoor en kleedkamer. Jaarlijks wordt vanaf 2019 
8.000 euro aan deze voorziening toegevoegd. 

• Voorziening inrichting theater: Voorziening ten behoeve van theater licht en geluid en 
bijbehorende apparatuur, stoelen en filmdoek. Vanaf 2019 voegen we jaarlijks 9.000 euro 
toe aan deze voorziening. Vervanging theaterstoelen in 2022 (begroot op 30.000 euro) valt 
hieronder en tevens upgrading theaterverlichting van conventioneel naar LED (na 2023 te 
realiseren). 

• Voorziening licht en geluid foyer: In 2020 schaffen we deze apparatuur aan twv ca. 19.000 
euro. De voorziening voor toekomstige vervanging bouwen we in 8 jaar op in gelijke 
bedragen van 2.375 euro per jaar. 
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• Buitengewone lasten: In 2018: In 2018 is de foyer gerestyled. De inrichtingskosten zijn 
destijds direct afgeschreven. 

• Onvoorziene uitgaven: Deze post groeit jaarlijks in verhouding mee met de groei van de 
bezoekers (5%) 

 

Geplande Investeringen in de periode 2020-2023 

  Item   Investering Wanneer  Toelichting 

• 4K Projector  64.000  Medio 2020  Bijlage 1 

• 3D optie   10.000  Medio 2020  Bijlage 2 

• Licht en geluid Foyer 19.000  Medio 2020  Bijlage 3 

• Keuken   24.000  Medio 2021  Bijlage 4 

• Stoelen theater  30.000  Medio 2022  Stelpost 
 
 

Subsidie behoefte 2020-2023 
 

Uit de begroting volgt een gemiddelde subsidie behoefte van 9.000 euro per jaar. Dit is dan 
ook de budget-subsidie die we over deze periode aanvragen bij de gemeente. 

  

De Keuze Van … Al 3 jaar op rij bijzondere Schouwen-
Duivelandse gasten en hun filmkeuzes. 
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Baten

2019 2020 2021 2022 2023

Omzet film € 119.392 € 131.331 € 137.898 € 144.793 € 152.032 € 159.634

Omzet horeca € 54.341 € 59.775 € 62.764 € 65.902 € 69.197 € 72.657

Omzet muziek_evenementen € 4.633 € 4.633 € 4.726 € 4.820 € 4.917 € 5.015

Omzet verhuur € 11.344 € 16.250 € 16.575 € 16.575 € 16.575 € 16.575

Omzet techniek expertise € 300 € 308 € 315 € 320 € 325 € 330

Subsidie gemeente € 4.773 € 4.928 € 0 € 0 € 0 € 0

Subsidie Europa cinema's € 3.026 € 3.177 € 3.336 € 3.503 € 3.678 € 3.862

Sponsoring /reclame opbrengsten € 9.075 € 9.529 € 10.005 € 10.505 € 11.031 € 11.582

Totale baten € 206.884 € 229.931 € 235.619 € 246.418 € 257.755 € 269.655

Directe lasten 2019 2020 2021 2022 2023

Inkoop film € 59.735 € 65.666 € 68.949 € 72.396 € 76.016 € 79.817

Inkoop horeca € 17.989 € 20.921 € 21.967 € 23.066 € 24.219 € 25.430

Inkoop muziek_evenementen € 3.245 € 3.500 € 3.570 € 3.641 € 3.714 € 3.789

Indirecte Lasten

Huisvestingskosten € 53.809 € 54.885 € 56.257 € 57.664 € 59.105 € 60.583

PR € 18.647 € 11.310 € 11.875 € 12.469 € 13.092 € 13.747

Systeembeheer/techniek € 13.016 € 13.667 € 14.350 € 15.068 € 15.821 € 16.612

Administratiekosten € 1.333 € 1.466 € 2.933 € 3.079 € 3.233 € 3.395

Vrijwilligerskosten € 7.099 € 7.276 € 22.458 € 23.020 € 23.595 € 24.185

Onderhoud/inrichting € 1.407 € 5.000 € 5.250 € 5.513 € 5.788 € 6.078

Afschrijving oude projector/theaterinventaris € 8.014 € 16.290 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100

Totale lasten € 184.294 € 199.981 € 209.710 € 218.015 € 226.685 € 235.735

Bedrijfsresultaat € 22.590 € 29.950 € 25.909 € 28.403 € 31.070 € 33.920

Financiële baten en lasten -€ 1.576 -€ 1.655 -€ 1.738 -€ 1.824 -€ 1.916 -€ 2.011

Voorziening Projectorvervanging -€ 8.000 -€ 11.875 -€ 11.875 -€ 11.875 -€ 11.875

Voorziening Groot onderhoud -€ 8.000 -€ 8.000 -€ 8.000 -€ 8.000 -€ 8.000

Voorziening inrichting theater -€ 9.000 -€ 9.000 -€ 9.000 -€ 9.000 -€ 9.000

Voorziening licht en geluid (foyer) -€ 2.375 -€ 2.375 -€ 2.375 -€ 2.375

Buitengewone lasten -€ 19.801

Onvoorziene uitgaven -€ 5.000 -€ 5.250 -€ 5.513 -€ 5.788 -€ 6.078

Resultaat € 1.213 -€ 1.705 -€ 12.328 -€ 10.184 -€ 7.884 -€ 5.419

BEGROTING 2020-2023, Stichting Filmtheater Zierikzee

BegrotingRealisatie 

2018

BegrotingRealisatie 

2018


