
Verslag van de uitgeoefende activiteiten 2020 

2020 was een bevlogen jaar voor Theater de Roode Bioscoop en daarmee ook voor de Vrienden. De restricties 
vanwege Covid-19 vanaf maart en het wegvallen van de meerjarensubsidie van het Amsterdams Fonds voor de 
Kunst (2021-2024) brachten veel onzekerheid met zich mee voor de toekomst van het theater.  

In 2020 zijn er relatief veel eenmalige Vrienden bijgekomen. Dit houdt hoogstwaarschijnlijk verband met deze  
roerige tijden voor de Roode Bioscoop en de bezorgdheid van vele betrokkenen voor het voortbestaan ervan. In 
2020 hebben zich 50 nieuwe Vrienden gemeld (waarvan 16 eenmalig).  

In 2020 is (tot en met eind december) ongeveer € 12.500 gestort. Dit bedrag ligt ver boven het jaarlijks gemiddelde. 
In totaal hebben de Vrienden sinds de oprichting in 2011 ruim € 75.000 opgehaald. In deze jaren hebben 295 
personen één of meerdere keren een bijdrage gestort.  

Per eind december staan 176 Vrienden op de lijst waarvan 16 een éénmalige bijdrage in 2020 hebben gestort. Nog 
eens 17 hebben hun bijdrage nog niet gestort, of hun bijdrage kon nog niet worden geïncasseerd. Daarnaast 
hebben zich 7 Vrienden afgemeld, of zij reageerden niet meer op mail. 

In de eerste helft van 2020 zijn geen speciale activiteiten uitgevoerd. Het wachten was op initiatieven naar 
aanleiding van de lock-down en de Corona maatregelen. De Vrienden werden middels de mailing van de Roode 
Bioscoop op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. 

Door het enige nog zittende bestuurslid werd initiatief ondernomen om het bestuur weer op sterkte te brengen. Per 
7 juli 2020 is het huidige vier-hoofdige bestuur tot stand gekomen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.  

Voorzitter – Marko Bonarius 
Penningmeester – Peter Denissen 
Secretaris – Pauline Genee 
Hetty van der Hall – Hordijk (kandidaat penningmeester) 

De tweede helft van het jaar werd gekenmerkt door het zoeken naar de juiste koers om de tegenslagen het hoofd 
te kunnen bieden. Het bestuur van de Roode Bioscoop zag zich onder deze omstandigheden helaas genoodzaakt 
om personeel te ontslaan, of de bestaande contracten niet te verlengen. Een en ander maakte daarentegen wel 
duidelijk hoezeer de toekomst van de Roode Bioscoop vele mensen aan het hart gaat en hoeveel publiek, 
vrijwilligers, artiesten, buurtbewoners betrokken zijn bij hun geliefde theater. Dit vormt een goede basis om met 
positieve energie de komende tijd alles op alles te zetten om de toekomst van de Roode Bioscoop veilig te stellen.   

Vastgesteld december 2020


