Stichting Vrienden van Theater de Roode Bioscoop
Opgericht 17 april 2011

Doelstelling van de stichting in algemene zin en zoals verwoord in de Statuten:
het met financiële middelen, verkregen via fondsenwerving, donaties, subsidies, legaten en andere verkrijgingen,
ondersteunen van theater-, muziek- en andere culturele producties/evenementen in het Theater de Roode
Bioscoop te Amsterdam, die zonder de financiële steun van derden niet uitvoerbaar zijn.
Beleidsplan en begroting Vrienden van de Theater Roode Bioscoop 2021
Beleidsplan 2021
Het beleidsplan gaat uit van ondersteuning van de Roode Bioscoop per begrotingsjaar. In het algemeen zijn de
activiteiten van de Stichting Vrienden van Theater de Roode Bioscoop gericht op het leveren van een concrete
bijdrage op bijvoorbeeld de volgende punten.
- Verbeteren van de outillage of het gebouw
- Faciliteren van culturele producties/evenementen die niet of niet geheel uit eigen middelen van de Roode
Bioscoop gefinancierd kunnen worden.
- De aanschaf van technische audiovisuele middelen benodigd voor live streaming van concerten en
evenementen vanuit de Roode Bioscoop
- Mogelijk maken dat de Roode Bioscoop kan functioneren als broedplaats voor avontuurlijk en/of experimenteel
theater
- De bijdragen van de Stichting Vrienden dienen in de regel niet ter dekking van de vaste kosten van de
exploitatie van de Roode Bioscoop. De bijdragen worden zoveel mogelijk ingezet om concrete, eenmalige en
zichtbare extra’s mogelijk te maken die de Stichting Roode Bioscoop niet uit zijn reguliere begroting kan
bekostigen. Als voorbeelden uit het verleden kunnen we noemen: restauratie van de vleugel, aanschaf van
podiumdelen, verbetering van de lichtinstallatie.
Het jaar 2020 mag met recht een rampjaar worden genoemd voor de gehele culturele sector, en zeker ook voor
Theater de Roode Bioscoop. Met vanaf maart vergaande restricties in de toegelaten bezoekersaantallen vanwege
het Covid-19 virus en derhalve zeer teruggelopen bezoekersinkomsten. Op 3 augustus kwam daar de beslissing
van het Amsterdams Fonds voor de Kunst bovenop, om de vierjarige subsidie binnen het Kunstenplan 2021-2024
niet te honoreren, vanwege onvoldoende beschikbaar budget en ondanks een positieve inhoudelijke beoordeling
van de aanvraag. Op het door de Roode Bioscoop ingestelde bezwaar tegen deze beslissing is in december
negatief beslist. Zo was het klap op klap voor de Roode Bioscoop, en is het duidelijk dat alle zeilen moeten worden
bijgezet om volgend jaar te overleven. Vooral de onzekerheid rond Covid-19 en de duur en aard van mogelijke
restricties voor de culturele sector volgend jaar is een belangrijke factor.
Nu het Theater de Roode Bioscoop in zeer moeilijke omstandigheden verzeild is geraakt, zal de Stichting Vrienden
er alles aan doen om het theater waar mogelijk bij te staan. Dit is ook de centrale boodschap naar bestaande en
potentiële donateurs in de wervingsacties van het komende jaar: “De Roode Bioscoop moet blijven voortbestaan!”.
Maar zoals altijd zal – uiteraard in nauwe samenspraak met het Bestuur van de Stichting Roode Bioscoop zorgvuldig worden overwogen voor welk doeleinde de middelen van de Stichting Vrienden zullen worden ingezet.
Het bestuur zal de gemaakte keuzes communiceren en toelichten in de berichtgeving naar de donateurs.
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Beknopte begroting 2021
Begroting en financiële verslaggeving wordt gedaan over een kalenderjaar.
Inkomsten: Gezien de huidige opbouw van het bestand aan Vrienden wordt van de volgende inkomsten
uitgegaan:
Meerjarige giften 150 maal
10.500,00
Incidentele giften 30 maal
3.000,00
Inkomsten uit acties (benefiet)
3.000,00
Totaal inkomsten
€ 16.500,00
Uitgaven:
Promotie materiaal (flyers) / vriendenacties
Communicatie / kantoor kosten / bank
Onderhoud / aanpassingen website
Uitgaven aan activiteiten (bijdragen aan RB)
Totaal uitgaven

1.000,00
200,00
300,00
15.000,00
€ 16.500,00

Vriendenbestand
Sinds de oprichting hebben 295 personen een of meer keer een bijdrage gedaan aan de vriendenstichting. Op dit
moment steunen 146 personen de Roode Bioscoop structureel met een jaarlijkse bijdrage en in 2020 hebben 16
personen dit gedaan met een eenmalige bijdrage.
In 2021 wordt er naar gestreefd om de bestaande donateurs langdurig aan de Roode Bioscoop te binden door
middel van een periodieke schenking met schenkingsovereenkomst, met alle fiscale voordelen van dien. Ook de
werving van nieuwe donateurs (personen en bedrijven) zal hier op gericht zijn. De website zal met het oog op dit
doel voorzien worden van heldere geactualiseerde informatie. Middels de website ANBIgift is een
gepersonaliseerde rekenmodule verkregen (https://www.anbigift.nl/roodebioscoop) waarmee op gemakkelijke wijze
inzichtelijk wordt gemaakt wat de fiscale voordelen zijn van met name periodieke schenkingen met overeenkomst.
In deze rekenmodule wordt rekening gehouden met de leeftijd en het verzamelinkomen van de betreffende
persoon. Deze rekenmodule wordt op de website van de stichting geplaatst en we zullen hier naar verwijzen in
onze communicatie naar oude en nieuwe vrienden.
Werving
Op de volgende manier zal het Bestuur zich er de komende tijd voor inzetten het aantal (betalende) vrienden te
vergroten:
- Tijdens voorstellingen met flyers/affiches/praatjes zullen we de Stichting Vrienden onder de aandacht brengen,
zodra de restricties rondom Covid-19 dat wederom toelaten. Ook zullen we gerichte publiciteit maken bij
Theatercafé Spinoza.
- Vermelding van de (website van de) vriendenstichting op alle publicitaire uitingen van de Roode Bioscoop.
- Gerichte mailingen gebruik makend van de adressenbestanden van de Roode Bioscoop en Theatergroep Flint.
- Gerichte acties op social media, zoals Facebook en Instagram. In eerste instantie gebruik makend van het
uitgebreide netwerk van de Roode Bioscoop zelf.
- Persoonlijke benadering van potentiële vrienden, zowel personen als bedrijven, door de bestuursleden van de
vriendenstichting en de medewerkers van de Roode bioscoop.
- Het organiseren van een Open dag om enerzijds de bestaande Vrienden in het zonnetje te zetten met speciale
voorstellingen en anderzijds potentiële Vrienden uit te nodigen om kennis te maken en hen van informatie te
voorzien.
- Specifieke aandacht besteden aan de vele mensen, bezoekers, artiesten, buurtbewoners, die in het najaar van
2020 hun zorgen hebben geuit over het voortbestaan van de Roode Bioscoop.
- Het vergroten van de aandacht voor de mogelijkheden om via een legaat of testament de Roode Bioscoop te
steunen. Heldere informatie met de juiste toon op de website plaatsen.
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Vriendenacties
Ook in 2021 zal via specifieke bijzondere voorstellingen of speciale acties getracht worden de bestaande vrienden
nog meer aan ons te binden. In een klein onderzoek onder Vrienden in 2019 kwam naar voren dat juist dergelijke
bijzondere activiteiten erg gewaardeerd worden door de Vrienden, meer dan materiële welkomstpakketten. In deze
financieel zeer moeilijke en onzekere tijden voor het theater, is het aanbieden van gratis toegangskaarten of korting
daarop aan Vrienden niet raadzaam. Goede uitleg hierover is gewenst.
Bestuur
Per 7 juli 2020 is de bestuurssamenstelling als volgt:
Voorzitter – Marko Bonarius
Penningmeester – Peter Denissen
Secretaris – Pauline Genee
Hetty van der Hall – Hordijk (kandidaat penningmeester)
Het bestuur werkt onbezoldigd.

Vastgesteld december 2020
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