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Doelstelling van de stichting in algemene zin: 
 
 De stichting heeft als doel: het met financiële middelen verkregen via fondsenwerving, donaties, subsidies, 

legaten en andere verkrijgingen, ondersteunen van theater-, muziek- en andere culturele producties/evene-

menten in het Theater de Roode Bioscoop te Amsterdam, die zonder de financiële steun van derden niet 

uitvoerbaar zijn. 

 
 
Begroting en beleidsplan Vrienden van de Theater Roode Bioscoop 2016. 
 
 
Beleidsplan 2016 
 
Het beleidsplan gaat uit van ondersteuning van de Roode Bioscoop per begrotingsjaar. 
In het algemeen zullen de activiteiten van de Stichting Vrienden van Theater de Roode Bioscoop gericht 
zijn op het leveren van een bijdrage op de volgende punten: 
 

 Verbeteren van de outillage 

 Verbeteren van het gebouw  

 Financiële ondersteuning van de programmering 

 Publicitaire ondersteuning 

 Faciliteren van culturele producties/evenementen die niet of niet geheel uit eigen middelen 
     van de Roode Bioscoop gefinancierd kunnen worden. 

 Mogelijk maken dat de Roode Bioscoop kan functioneren als broedplaats voor 
 avontuurlijk en/of experimenteel theater. 

 
 
Begroting 2016 
 
Begroting en financiële verslaggeving wordt gedaan over een kalenderjaar. 
Sinds eind 2015 is het mogelijk te werken met automatische incasso’s waardoor het innen bij de 
bijdragen eenvoudiger is geworden. De meeste Vrienden zijn daar mee akkoord gegaan. Een klein 
aantal Vrienden heeft zelf een automatische overschrijving geregeld, 
 
De Vrienden van Theater De Roode Bioscoop onderscheidt 3 soorten vrienden; 
Roode Vrienden (van € 50,-- tot 250,-- per jaar), Scharlaken Roode Vrienden (van af € 250,-- tot € 
1.000,-- per jaar) en Karmijn Roode (zaken) Vrienden (vanaf € 1.000,-- per jaar).  
Daarnaast is het uiteraard mogelijk incidenteel schenkingen aan de stichting te doen.  
Een aantal Vrienden doet alleen een eenmalige bijdrage omdat voor velen de financiële toekomst 
onzeker is. Om die reden hebben ook een aantal vrienden zich afgemeld. Gezien de leeftijdsopbouw 
van het Vriendenbestand moet ook rekening gehouden worden met een toenemend aantal opzeggingen 
door ouderdom en overlijden.   
 
Op basis van de ervaring van de laatste jaren wordt ook in 2016 gestreefd naar een jaarlijkse bijdrage 
aan de activiteiten van de Roode Bioscoop van € 7.500,-- tot € 10.000,--. Mogelijk is de bijdrage in 2016 



eenmalig iets lager gezien de plannen voor de nieuwe website. In 2015 is een bijdrage van €10.000,-- 
naar Theater de Roode Bioscoop overgemaakt. (Zie de jaarstukken.) 
 
Inkomsten: 
 
Gezien de huidige opbouw van het bestand aan Vrienden en de verwachte groei daarvan wordt van de 
volgende inkomsten uitgegaan: 
 
Roode Vrienden  80 maal €     50,--  €  4.000,--  
Scharlaken Roode     6 maal €   250,--  -  1.500,-- 
Karmijn Roode    1 maal € 1.000,-- -  1.000,-- 
 
Incidentele giften 30 – 35 maal -  2.500,-- 
 
Inkomsten uit acties (open dag)     maximaal  - 500,-- 
 
Totaal inkomsten  € 10.500,-- 
 
   
Uitgaven:  
 
Promotie materiaal (flyers)/vriendenacties €    500,--  
Communicatie/kantoor kosten/bank  -    500,-- 
Nieuwe website  - 3.000,-- 
Uitgaven aan activiteiten (bijdragen aan RB)  - 6.500,--   
 
Totaal uitgaven  € 10.500,-- 
 
Indien de middelen het toelaten wordt uit de inkomsten van de vriendenstichting de eigen website 
verbeterd zodat er gericht op bepaalde behoeften bij de Roode Bioscoop “crowdfunding” acties kunnen 
worden opgezet. 
 
Vriendenbestand 
 
Sinds de oprichting hebben 170 personen een of meer keer een bijdrage gedaan aan de 
vriendenstichting. Op dit moment steunen nog ruim 110 personen de Roode Bioscoop structureel of met 
een eenmalige bijdrage. 
Ook in 2016 wordt er naar gestreefd meerdere KarmijnRoode Vrienden (personen of bedrijven) te 
werven die zich langdurig aan de Roode Bioscoop willen verbinden. In 2015 is dit helaas niet gelukt. 
 
Werving 
 
Op de volgende manier zal getracht het aantal (betalende) vrienden te vergroten: 
 

 Tijdens voorstellingen door de flyer/inschrijfformulier onder de aandacht te brengen 

 Vermelding van de (website van de) vriendenstichting op alle publicitaire uitingen van de  
     Roode Bioscoop. 

 Gerichte mailingen gebruik makend van de adressen bestanden de Roode Bioscoop,   
   Theatergroep Flint en indien mogelijk van bevriende instellingen. 



 Persoonlijke benadering van potentiële vrienden, zowel personen als bedrijven, door de  
     bestuursleden van de vriendenstichting en de medewerkers van de Roode bioscoop. 

 In 2016 zal tijdens de voorstellingen en de open dag geprobeerd worden met (Roode) 
    gastvrouwen nieuwe Vrienden de werven.   

 
Vriendenacties 
 
Ook in 2016 zal via voorstellingen of speciale acties de bestaande vrienden nog meer aan ons te 
binden.  
 
Bestuur 
 
Sinds de oprichting bestaat het bestuur van de stichting uit de volgende personen: 
Roelof Lotze voorzitter 
Suzan Boer secretaris 
Peter Denissen penningmeester 
 
In 2016 zal bekeken worden of het bestuur kan worden uitgebreid met iemand die ervaring heeft met 
het werven van fondsen voor culturele instellingen. Er is ondertussen ook een roulatie systeem voor de 
bestuursleden afgesproken.   
 
P. Denissen 
Penningmeester 
Januari 2016 
 


