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Inleiding
-“Van Gogh kreeg ook geen subsidie” (Halbe Zijlstra, 2011, Vrij Nederland)-

Sinds de op handen zijnde overheidsbezuinigingen in de culturele sector heeft de term
‘cultureel ondernemerschap’ steeds meer aan belang gewonnen.
Cultureel ondernemerschap staat voor een mentaliteit –zelf verantwoordelijk zijn voor
de culturele bedrijfsvoering van je organisatie- en methode: manieren vinden om tot
een gezonde bedrijfsvoering te komen op gebieden van programmering, financiën,
personeel en marketing (Hagoort, NRC Handelsblad, 2012, zie bijlage 1). Het begrip
is in 1992 geïntroduceerd door Giep Hagoort, hoogleraar aan Hogeschool voor de
Kunsten Utrecht, die bovenstaande definitie geeft in zijn ingezonden brief van
donderdag 3 mei 2012 in NRC Handelsblad.
Dit onderzoek sluit aan op de gedachte dat de culturele sector financieel moet
verzelfstandigen (lees: met minder subsidie en meer eigen inkomsten voortbestaan) en
cultureel ondernemerschap omarmen. Overheidssteun is tegenwoordig zo ver
doorgeschoten dat culturele instellingen hier teveel op leunen; nu een groot deel van
de subsidie echter dreigt weg te vallen worden culturele instellingen steeds meer
gedwongen om zakelijke creativiteit te tonen.
In eerste instantie is deze subsidie natuurlijk niet voor niets in het leven geroepen. Het
is een feit: kunst- en cultuur instellingen zijn (veelal) non-profit organisaties die te
maken hebben met markttekortkomingen waardoor de kosten de opbrengsten niet of
nauwelijks kunnen dekken. Daarom worden ze vanaf de Tweede Wereldoorlog
gesteund door de overheid omdat deze het belangrijk acht vormen van
maatschappelijk relevante kunst en -cultuur toegankelijk te maken. Aldus Boekman
89, Kunst op een Keerpunt: “Subsidie is er vooral voor de kunstuitingen die wel
kwaliteit zijn, maar onvoldoende inkomsten uit de markt halen” (Twaalfhoven 2011,
7). Dit onderbouwt de hedendaagse onrust: kunst- en cultuur instellingen zijn vaak
van mening dat kwaliteit niet gewaarborgd kan worden wanneer zij geheel aan de
markt worden overgelaten. Ik ben echter van mening dat er op zakelijk terrein nog
veel te winnen valt.
De stand van zaken is dat anno 2012, in het licht van de financiële crisis,
besloten is keuzes te maken binnen het subsidiebeleid waardoor sommige instellingen
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minder tot geen subsidie meer zullen ontvangen (vanaf 2013 van kracht). Het gaat in
totaal om tweehonderd miljoen euro.
Het gevolg is dat bepaalde vormen van kunstuitingen moeilijker kunnen
voortbestaan of zelfs dreigen te verdwijnen. Om dit te beperken wordt, vanuit de
overheid, cultureel ondernemerschap en verzelfstandiging van de kunst- en
cultuursector gestimuleerd. Voortbestaan zonder subsidie en het cultureel
ondernemerschap omarmen is door de jarenlange subsidiesteun wat moeilijk en
onwennig, maar tegenwoordig noodzakelijk.
Mijn onderzoek sluit aan op de huidige noodzaak van cultureel ondernemerschap en
het ontwikkelen van innovatieve ideeën op het gebied van financiële strategieën. Het
draagt bij aan onderzoek naar manieren waarop voorheen gesubsidieerde kunst- en
cultuur instellingen om kunnen gaan met (subsidie)bezuinigingen. Om dit
gestructureerd te kunnen onderzoeken, heb ik ervoor gekozen om het door Giep
Hagoort ontwikkelde ‘Cultural Business Model’ te gebruiken (Giep Hagoort 2004).
Cultural Business Modeling (CBM) is een middel om zoveel mogelijk
inkomstenbronnen in kaart te brengen en de cultureel ondernemer te stimuleren zo
optimaal mogelijk van deze bronnen gebruik te maken (Giep Hagoort 2004). Dit
model is specifiek van toepassing op de culturele sector.
Binnen de beperkte omvang van dit onderzoek leg ik mij toe op twee specifieke
casussen, namelijk Filmhuis Den Haag en het Louis Hartlooper Complex in Utrecht.
De hoofdvraag en deelvragen van dit onderzoek zijn als volgt:
•

Op welke manier kunnen filmhuizen als non-profit organisatie zonder subsidie
overleven?

Op basis van een vergelijkend onderzoek tussen het zakelijke beleid van Filmhuis
Den Haag en het Louis Hartlooper Complex zal ik de volgende deelvragen
beantwoorden:
o Hoe ziet het inkomstenmodel van non-profit organisaties in de culturele sector
eruit?
o Hoe hangt het inkomstenmodel met de identiteit samen, van Filmhuis Den
Haag en het Louis Hartlooper Complex, en wat is het verschil?
o Wat kan Filmhuis Den Haag op zakelijk gebied leren van het Louis Hartlooper
Complex?
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In dit werkstuk wordt een kwalitatieve onderzoeksmethode met case studies
gehanteerd, waarin de identiteit, inkomstenbronnen en financiële strategieën van twee
filmhuizen worden vergeleken. De case studies bestaan uit casus 1) Filmhuis Den
Haag, dat in de toekomst waarschijnlijk geen subsidie meer ontvangt en dus de koers
zal moeten aanpassen en 2) het Louis Hartlooper Complex (LHC) in Utrecht, een
commerciële onderneming die nagenoeg zonder subsidie rondkomt.
Bij de selectie van deze filmhuizen heb ik gekozen voor een evenredige
vergelijkbaarheid: de overeenkomstige sociaal-maatschappelijke doelstellingen, de
grootte van het filmhuis (vergelijkbaar aantal zalen, ruimten voor verhuur en divers
aanbod van faciliteiten), de grootte van de stad van vestiging en het inwoneraantal
van de stad van vestiging.
Door middel van semigestructureerde interviews met de medewerkers en
cijfermateriaal heb ik de inkomstenmodellen en financiële strategieën in kaart
gebracht. Met de gekozen methode kan uiteraard niet de gehele cultuursector
onderzocht worden maar wel een bijdrage worden geleverd aan het maatschappelijk
debat over het opvangen van de subsidietekorten (Ilja Maso 1987, 15). Aan de hand
van de vergelijking tussen bovenstaande filmhuizen worden een aantal praktische
aanbevelingen voor Filmhuis Den Haag geformuleerd, gebaseerd op zakelijke
strategieën van het LHC maar met inachtneming van de eigen identiteit.
De opbouw van dit onderzoek is als volgt: in het eerste hoofdstuk wordt een
theoretische context geschetst van het Nederlandse subsidiebeleid. Het tweede
hoofdstuk behandelt het methodologisch kader aan de hand van CBM en daarmee ook
de eerste deelvraag (hoe ziet het inkomstenmodel van non-profit organisaties in de
culturele sector eruit?). Het derde hoofdstuk geeft een uitwerking van de casussen en
beantwoordt de tweede deelvraag (hoe hangt het inkomstenmodel samen met de
identiteit van Filmhuis Den Haag en het Louis Hartlooper Complex, en wat is het
verschil?). Het laatste en concluderende hoofdstuk maakt de koppeling tussen theorie
en hoofdvraag en eindigt met aanbevelingen voor Filmhuis Den Haag (vanuit de
vraag: Wat kan Filmhuis Den Haag leren van het Louis Hartlooper Complex?).
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Hoofdstuk 1
Theoretisch kader en context: Het Nederlandse Subsidielandschap
-beschaving van het volk-

Introductie: geschiedenis van het cultuurbeleid in Nederland
Kunst- en cultuurinstellingen zijn veelal non-profit organisaties die bestaan zonder
winstoogmerk. Deze instellingen staan in dienst van het maatschappelijk belang. De
behoefte naar kunst en cultuur kan moeilijk op een zelfstandige manier voorzien
worden, doordat deze diensten en producten zogehete ‘markt tekortkomingen’
vertonen. Dit houdt in dat deze diensten en producten niet geheel overgeleverd
kunnen worden aan de werking van de vrije markt omdat de opbrengsten niet
opwegen tegen de kosten. Deze onoverbrugbare kloof tussen kosten en opbrengsten in
de culturele sector wordt ook wel cost disease genoemd. Dit begrip is geformuleerd
door Baumol en Bowen in 1966. Oorzaken van deze cost disease zijn: hoge initiële
kosten en een zeer hoge arbeidsintensiviteit in verhouding tot de productiviteit
(Heilbrun 2011, 91). Deze discrepantie wordt ook wel de productivity lag genoemd.
Dit is een belangrijke reden voor culturele instanties om een beroep te doen op
overheidsgelden.
Na de Tweede Wereldoorlog, toen Nederland steeds meer een verzorgingsstaat werd,
heeft de overheid besloten kunst en cultuur meer te gaan steunen en stimuleren.
Redenen waren onder andere de gedachte dat de overheid via kunst en cultuur de
natie kon beschaven en ‘beschermen’ tegen het opkomende communisme.
In de jaren ’60 en ’70 raakte het kunstbeleid in een stroomversnelling. In de
beginjaren van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk (1965)
werd cultuurbeleid zelfs gezien als een instrument voor maatschappelijke vorming.
Dit resulteerde erin dat in de jaren ’70 ‘maatschappelijke relevantie’ in de keuze van
subsidietoekenning erg belangrijk werd. De overheid liet zich leiden door de
doelstelling van dialoogvorming tussen de diversiteit van overtuigingen en etnische
minderheden in Nederland. Het gevolg was dat er gepleit werd voor een breder
cultuurbegrip en grotere verscheidenheid in subsidiebestemmingen. De aandacht voor
kwaliteit verdween hierbij deels naar de achtergrond.
In de jaren ’80 veranderde de gedachte over de rol van kunst en cultuur en
werd de verzorgingsstaat ter discussie gesteld. De oorzaak hiervan was onder andere
economische stagnatie. Er werd kritischer gekeken naar kunst- en cultuursubsidies.
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Het belang van kwaliteit kwam weer meer naar voren; artistiek hoogwaardig
cultuuraanbod moest voldoende kansen krijgen. De nadruk op kwaliteit in plaats van
verscheidenheid werd door het nieuwe Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen (1994) steeds sterker nagestreefd en vormt nog steeds de leidraad van
het hedendaagse cultuurbeleid. Het Ministerie van OC&W wordt geadviseerd door de
Raad van Cultuur, bestaande uit onafhankelijke deskundigen, om de kwaliteit te
handhaven (Cultuurbeleid in Nederland, 2002, 181-188).
Recente geschiedenis: Vorige beleidsperiode
In de beleidsperiode van 2005-2008 is besloten een nieuwe subsidiesystematiek te
introduceren. De PvdA-minister van OC&W, Ronald Plasterk (2009-2012), besloot
verder te investeren in deze nieuwe subsidiesystematiek onder het motto “Een hoge
top: een brede basis” en bouwde het uit tot landelijke Basisinfrastructuur (BIS). Het
doel van deze constructie was het creëren van een brede basis en het stimuleren van
participatie. De functies van het subsidiesysteem waren: instandhouding, een
internationaal platform bieden, ontwikkeling en ondersteuning (Subsidieplan Kunst
van Leven, 2007).
De BIS zorgt ervoor dat alleen een beperkt aantal instellingen direct
gesubsidieerd wordt door het Ministerie van OCW met langjarige subsidies, en andere
instellingen bij Cultuurfondsen terecht kunnen voor vierjarige subsidies. Daarnaast
zijn er nog gemeentelijke subsidies en steun vanuit de provincie. Het beleidsplan voor
de periode 2009-2012 werd opgezet rondom de volgende thema’s: excellentie,
innovatie en E-cultuur, participatie, mooier Nederland en een sterke cultuursector.
Overzicht BIS 2009-2012
Langjarig gesubsidieerde instellingen (door Ministerie OCW):
• 10 symfonieorkesten, 2 dansgezelschappen, 2 operagezelschappen
• 30 musea en erfgoedbeherende instellingen
• 9 sectorinstituten
Vierjarig gesubsidieerde instellingen (door Cultuurfondsen):
• 8 stadsgezelschappen theater en 1 Friestalig gezelschap
• 5 dansgezelschappen
• 9 jeugdtheatergezelschappen
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• 1 operagezelschap
• Internationaal festival: één per discipline
• Instellingen met een ontwikkelfunctie: alle disciplines; vernieuwing, ontwikkeling
van het vakgebied, talentontwikkeling
• Postacademische instellingen, productiehuizen podiumkunsten, presentatieinstellingen beeldende kunst
• Ondersteunende instellingen op de terreinen internationalisering, educatie en
interculturaliteit (Subsidieplan Kunst van Leven, 2007).
Overzicht van Cultuurfondsen die worden gefinancierd door het Rijk:
1. Fonds voor Muziek, Theater en Dans
2. Fonds voor Cultuur Participatie
3. Nederlands Filmfonds
4. Fonds voor de Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst
5. Stimuleringsfonds Architectuur
6. Mondriaan Stichting
7. Fonds voor de Letteren
8. Nederlands Literair Productie en Vertalingsfonds
De Nederlandse filmwereld in het subsidiesysteem
De eerste vorm van overheidsbemoeienis in de filmwereld, ontstond in de beginjaren
van de 20ste eeuw in de vorm van censuur. De belangen van de Nederlandse
filmwereld werden behartigd door de Nederlandse Bioscoopbond (NBB), die in 1918
is ontstaan als vereniging van cineasten, producenten, distributeurs en
bioscoopexploitanten. In 1993 werd het NBB een federatie: de Nederlandse Federatie
voor de Cinema- tografie. Hierin ontstond een samenwerking tussen de Nederlandse
Vereniging van Bioscoopexploitanten, de Nederlandse Vereniging van
Filmverhuurders, de Nederlandse Vereniging van Speelfilmproducenten en de
Associatie van Nederlandse Filmtheaters.
In de jaren ’40 en ’50 werd gestart met het uitdelen van overheidssubsidies, eerst nog
alleen aan de productie van films en later ook aan de filmhuizen.
In de tweede helft van de jaren ’60 liep het bioscoopbezoek terug. De
distributie van niet-commerciële films kwam hierdoor in gevaar. De overheid begon
nu ook met het subsidiëren van distributeurs en importeurs van deze films. Het gevolg
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was dat een tweede circuit van circa 120 filmhuizen ontstond, vooral bestemd voor de
vertoning van deze artistieke waardevolle films (Cultuurbeleid in Nederland 2002,
181-188).
De Nederlandse filmwereld wordt nu vooral door het Nederlandse Filmfonds
(productie en distributie) en gemeenten (vertoning) gesubsidieerd. Kenmerkend is dat
filmhuizen steeds meer een nieuwe dimensie geven aan ‘naar de film gaan’ door een
scala aan voorzieningen aan te bieden. Dit aanbod bestaat onder andere uit meerdere
filmzalen, debatruimten, horeca en festivals. Filmhuizen worden gezien als een
‘tweede circuit’, tegenhanger van bioscopen en als broedplaats en ontmoetingsplek
met een educatieve functie (Hofstede 2000, 59-60). Deze sociaal-maatschappelijke
functies zijn voor de Nederlandse overheid reden om in 1990 de Nederlandse
filmwereld met circa 21.120.000 gulden te steunen; dit is 1,42 gulden per inwoner
(Hofstede 2000, 28).
Verandering in het Nederlands subsidielandschap
Vanaf 2013 gaat er fors bezuinigd worden op kunst- en cultuursubsidie. De BIS blijft
bestaan maar er wordt meer verantwoordelijkheid bij de Cultuurfondsen en
gemeenten neergelegd. Ook worden de gemeentelijke budgetten kleiner. In Den Haag
moet in totaal 34 miljoen bezuinigd gaan worden. Doordat er gekort wordt komt er
meer druk te staan op de bestemmingen van het subsidiegeld en daar zal de culturele
sector niet in de laatste plaats de gevolgen van ondervinden.
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Hoofdstuk 2
Methodologisch kader: Cultural Business Modeling
-Hoe ziet het inkomstenmodel van non-profit organisaties in de culturele sector eruit?-

Introductie
Het onderwerp van dit onderzoek ligt dicht bij de praktijk en gaat over het
ontwikkelen van manieren en financiële strategieën om zelfstandig te kunnen
voortbestaan binnen de culturele sector. Gezien het tweeledige karakter van dit
onderwerp (financiële strategie in samenhang met identiteit), is gekozen om
kwalitatief onderzoek te doen. Dat houdt in dat er een theoretisch kader is opgesteld
en gebruik wordt gemaakt van case studies om inzicht te creëren in de
inkomstenbronnen en identiteit van de volgende twee casussen: 1) Filmhuis Den Haag
en 2) het Louis Hartlooper Complex (LHC).
Cultural Business Modeling
Giep Hagoort is in 1998 gepromoveerd aan Universiteit Nyenrode op Interactieve
strategievorming in de culturele sector. Hij is momenteel verbonden aan de HKU en
vanaf 2006 als hoogleraar nauw betrokken geweest bij de samenwerking tussen HKU
en Universiteit Utrecht (Website HKU, 2012). Gabriële Kuiper is hoofddocent Event
management aan de HKU en heeft haar eigen evenementenbureau ‘Genuine Art en
Business’. Samen hebben zij in 2004 het concept CBM (Hagoort, 2004) ontwikkeld.
Dit model ondersteunt kunstmanagers om hun financiële organisatie gezond(er) te
maken en nieuwe inkomstenbronnen te ontwikkelen. Hagoort en Kuiper hebben dit
model ontworpen op basis van beleidsplannen, begrotingen en jaarverslagen van nonprofit organisaties in de culturele sector. Hieronder volgt een schets van het model.
CBM onderscheidt drie inkomstenbronnen, die in bijlage 2 nader worden toegelicht:
1. Eigen inkomsten (autonome bronnen)
o Product/Markt Combinaties
o Vastgoed/verhuur
o Merchandising
2. Externe bronnen
o Sponsoring
o Matching
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o Co-financiering
o Eigen fondsvorming
3. Algemeen belang bronnen
o Mecenaat (en vrijwilligers)
o Overheidsinstelling
o Subsidie
Voorbeeld inkomstenposten van instelling in culturele sector

Bron: CBM, Giep Hagoort, 2004

De waarde van het model voor dit eindwerkstuk
Bovenstaand model is ontwikkeld om instellingen in de culturele sector inzicht te
geven in hun bestaande inkomsten en het ontwikkelen van nieuwe inkomstenbronnen.
De onderverdeling in eigen bronnen, externe bronnen en algemene bronnen maakt het
overzicht helder. Ook biedt het model de mogelijkheid de financiering in procentuele
verhouding weer te geven, waardoor het mogelijk is vergelijkingen te maken. Uit
vooronderzoek is gebleken dat het model een creatieve dialoog over nieuw te
ontwikkelen inkomstenbronnen binnen een culturele organisatie mogelijk maakt
(Hagoort, 2004). Deze dialoog stelt de kwaliteit van het financieel management ter
discussie, wat weer leidt tot een nieuwe impuls en bijdrage aan de ontwikkeling en
versterking van het cultureel ondernemerschap. Daarnaast heeft het model
vervolgonderzoek naar nieuwe, alternatieve inkomstenbronnen geïnitieerd. Het
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model kan in sommige gevallen uniek maatwerk opleveren en biedt op die manier de
basis voor de financiële strategie op korte en lange termijn (Hagoort, 2004).
Casusbeschrijving en interviewtechniek
De gekozen casussen, Filmhuis Den Haag en het LHC, zijn vergelijkbare filmhuizen.
Beide filmhuizen vervullen een sociaal-maatschappelijke functie en hebben
uitgesproken culturele doelstellingen. Ook zijn beiden in vergelijkbare steden (qua
grootte en inwoneraantal) gevestigd en hebben een vergelijkbaar aantal filmzalen,
diversiteit in activiteiten aanbod en filmprogramma. Toch is er een belangrijk
verschil: Filmhuis Den Haag is een traditioneel filmhuis, een stichting, en krijgt voor
een gedeelte van haar doelstellingen (nu nog) subsidie terwijl het LHC een
commerciële onderneming is die zonder subsidie rondkomt. Verwacht wordt dat juist
dit verschil voor verhelderende ideeën zal zorgen.
In de volgende hoofdstukken worden de gekozen casussen verder
geïntroduceerd. Hierbij komen de omgeving (externe factoren) en doelen (interne
factoren) van beide organisaties aan de orde. Het doel is om een zo goed mogelijk
beeld van beide organisaties te schetsen en hun identiteit te bespreken. Vervolgens
zullen de inkomstenbronnen en financiële strategieën aan bod komen.
Aan de hand van een semigestructureerd interview met beide partijen, wordt
informatie gewonnen over identiteit. Vervolgens zal het CBM model worden
toegepast en worden financiële strategieën zichtbaar. Deze financiële strategieën
hangen samen met de identiteit van de instellingen en zijn belangrijk om na te gaan
wat Filmhuis Den Haag kan veranderen. Het semigestructureerd interview hanteert
een aantal open vragen als richtlijn voor het gesprek. Kenmerkend voor het
semigestructureerde interview is dat de eerste vragen vaststaan en dat de interviewer
de rest van het gesprek naar eigen inzicht vervolgt en aanstuurt met aanvullende
vragen. Het is dus een dynamisch gesprek waarin veel informatie naar voren komt.
Daarbij moeten wel alle vragen aan bod komen en de grote lijnen en het doel van het
gesprek helder blijven. In de semigestructureerde interviews komt ook het CBM aan
bod en wordt aangevuld met het subsidieplan 2012-2016 van Filmhuis Den Haag
(Emans, 1986).
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Hoofdstuk 3.1
Casus 1: Filmhuis Den Haag
- Hoe hangt het inkomstenmodel met de identiteit samen, van Filmhuis Den Haag en het Louis Hartlooper
Complex, en wat is het verschil?-

Geschiedenis en identiteit
“Kennis van en liefde voor film en filmgeschiedenis” (website Filmhuis Den Haag)

Filmhuizen staan vanuit de geschiedenis bekend om het bieden van een podium voor
‘wereldcinema’ en worden gerund door filmliefhebbers. In Den Haag was het in de
eerste plaats een initiatief vanuit de gemeente om een filmhuis te vestigen in de stad.
Dit begon met de oprichting van de Haagse Filmstichting in 1975, met als
voornaamste taak een filmhuis in Den Haag op te zetten. In 1981 werd Filmhuis Den
Haag onder de naam Cinematheek Haags Filmhuis, geopend aan de Denneweg. Het
filmhuis bezat in die tijd twee zalen voor nieuwe ‘wereldcinema’ en een derde zaal
voor Cinematheekprogramma’s. Deze formule sloeg goed aan bij het publiek.
Daarnaast maakt Filmhuis Den Haag naam met groots opgezette, landelijk roulerende
festivals zoals bijvoorbeeld het Image&Sound Festival (vanaf 1986).
In 1991 verhuisde het filmhuis naar de huidige locatie aan het Spui, waar het
pand werd gedeeld met onder andere World Wide Video Festival. Toen deze
organisatie verhuisde naar Amsterdam bouwde Filmhuis Den Haag een vierde
filmzaal met daarboven de multifunctionele zaal 5 in de vrijgekomen ruimte. Na deze
grote verbouwing kreeg het filmhuis een naamswijziging en nieuwe huisstijl:
Cinematheek Haags Filmhuis werd Filmhuis Den Haag.
Tot 2012 heeft het Filmhuis Denhaag gemeentelijke subsidie ontvangen voor
onder andere de financiering van het pand en de programmering: 819.773 euro per
jaar in de periode 2009-2012 (subsidieaanvraag Filmhuis Den Haag, 2012). Deze
situatie gaat wellicht veranderen. Gemeente Den Haag wil in totaal 25% bezuinigen
op kunst- en cultuur. Dit zal betekenen dat podia zullen verdwijnen.
Het filmhuis heeft anno 2012 zeven zalen: vijf filmzalen en twee multifunctionele
zalen. Daarnaast biedt het filmhuis aanvullende services op het gebied van educatie,
bibliotheek, restaurant en café. De horeca en bibliotheek zijn van het filmhuis zelf en
de werknemers van beiden zijn direct in dienst bij het filmhuis.
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Filmhuis Den Haag heeft de volgende missie: het bevorderen van de belangstelling
voor en de kennis van de filmkunst (subsidieaanvraag Filmhuis Den Haag, 20132016).
In brede zin betekent dit het levend houden van de filmgeschiedenis en het
cinematografisch erfgoed, de betekenis van cinematografie (ook in breder cultureel en
maatschappelijk verband) en het onder de aandacht brengen van hedendaagse
kwaliteitscinema en experimentele film, facetten van het medium en de grenzen van
film in relatie tot andere (kunst)disciplines.
Deze missie wordt getracht te behalen door het programmeren van artistieke films die
doorgaans niet in de reguliere bioscopen te zien zijn.
Het programma bestaat ruwweg uit vier onderdelen: première films, speciale
programma’s, beeldcultuur en kinderfilms. In het gesprek met de directrice wordt de
vergelijking gemaakt tussen het aanbod van bioscoop Pathé en Filmhuis Den Haag:
Pathé is de McDonalds onder de bioscopen en Filmhuis Den Haag draait al het
andere. Middels speciale thema-avonden en (korte)filmfestivals probeert het filmhuis
speciale films onder de aandacht te brengen, zoals Gay&Lesbian avonden en (korte)
festivals. De relatie met de distributeur is erg belangrijk voor de programmering. De
distributeur is erg machtig en is mede bepalend voor het programma. Daarnaast zorgt
de distributeur ervoor dat Filmhuis Den Haag geen Cineville pas of 10-ritten kaarten
heeft. Filmhuis Den Haag is volledig digitaal en dit maakt de vertoning van film
goedkoper en makkelijker dan vertonen met filmprojectoren.
Kernfuncties en publieksgroepen
De doelgroep en publieksgroep zijn moeilijk in algemene termen te definiëren omdat
elke film zijn eigen publiek heeft. In het subsidievoorstel worden ‘kernfuncties en de
daarbij behorende publieksgroepen’ geïntroduceerd.
Segmentatie naar kernfuncties:
1. Uitgaan (75% van totale publiek)
2. Leren en Beleven (ca. 10% van totale publiek)
3. Participeren, delen en zelf aan de slag gaan (ca. 10% van totale publiek)
4. Experimenteren (ca. 5% van totale publiek)
(Bron: Subsidieaanvraag Filmhuis Den Haag, p. 12)
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Het totale aantal bezoekers bedraagt ca. 150.000 per jaar. Het ‘uitgaanspubliek’ is
doorgaans hoogopgeleid en heeft de leeftijd van 45 jaar en ouder. Naast deze groep
heeft het filmhuis afspraken met lokale middelbare scholen. Hierdoor bezoeken ca.
12.000 scholieren (10% van alle scholieren in Den Haag) per jaar het filmhuis, al dan
niet in schoolverband. Daarnaast zijn er kinderen die buiten schoolverband
kindervoorstellingen komen bekijken. Aangezien de vergrijzing zorgt voor het
‘uitsterven’ van publiek, wordt het aantrekken van scholieren belangrijk geacht. De
overige kernfuncties staan in verband met de doelstellingen educatie en
kennismaking. Deze functies trekken minder publiek dan kernfunctie één (uitgaan) en
worden daarom door de gemeente gesubsidieerd.
Bedrijfsopbouw
Filmhuis Den Haag is een stichting en bestaat uit vier afdelingen: programma,
communicatie en kennisoverdracht, bedrijfsvoering en financiën. De hoofden van elke
afdeling vormen samen met de directeur het Management Team. De directeur stuurt
de hoofden aan en de afdelingshoofden sturen hun coördinatoren en medewerkers
aan. In totaal zijn er 61 mensen in loondienst. Vrijwilligers worden op ad hoc basis als
zaalwacht en in de Filmhuisbibliotheek ingezet. De directeur legt verantwoording af
aan het bestuur (Subsidieaanvraag Filmhuis Den Haag, 2012, p.16).
Organigram Filmhuis Den Haag

(Bron: Subsidieaanvraag Filmhuis Den Haag)
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Inkomstenbronnen in beeld
Onderstaande tabel is geformuleerd op basis van een semigestructureerd interview
met directrice Géke Roelink en op de gegevens in de subsidieaanvraag voor 20132016. De inkomstenbronnen zijn opgedeeld op basis van CBM en dienen als
handvatten voor de indeling van onderstaand overzicht. Bijlage 3 bevat de beknopte
begroting voor deze periode.

Toelichting inkomstenbronnen, inkomstenmodel en financiële strategieën
Uit het gesprek en overzicht blijkt dat Filmhuis Den Haag inkomsten genereert uit
eigen bronnen (33%), externe bronnen (33%) en algemeen belang bronnen (33%).
Specifieker komen de meeste inkomsten uit de horeca (restaurant/ café), zaalverhuur,
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subsidie en de verkoop van filmkaartjes. Daarnaast valt op dat merchandising en
eigen fondsvorming niet bestaan; hier is tot dusver nog geen aandacht aan besteed.
Circa 66% van de inkomsten genereert het filmhuis dus al zelf. De
belangrijkste bronnen hiervoor zijn autonome bronnen (inkomsten die de instelling
autonoom en zonder tussenkomst van andere organisaties realiseert) en externe
bronnen (inkomsten die mede door toedoen van derden worden gerealiseerd en
waarbij een directe tegen prestatie wordt verwacht) (Hagoort 2004, 7). Circa 33% van
de inkomsten bestaat uit bronnen van algemeen belang en lopen het risico te
vervallen.
Het filmhuis heeft vanaf het begin een duidelijke missie: het levendig houden van de
filmgeschiedenis en een podium bieden voor wereldcinema. Dit doet het filmhuis
middels het programmeren van de kleinere film en de organisatie van specifieke
filmfestivals. De missie maakt dat de programmering ontzettend belangrijk is.
Financieel strategische afwegingen worden dan ook gemaakt opdat het filmhuis een
mooi programma kan neerzetten. Aangezien de verkoop van kaartjes maar een klein
deel van de autonome inkomsten vormt, wordt ingezet op consumptie in het
restaurant/café als aanvulling. Ook wordt de verhuur van zalen aangeboden. Dit is
echter een moeilijke situatie omdat het vaak ten koste gaat van de programmering,
wat weer in strijd is met de missie (kannibalisatie). De nadruk blijft dus nog altijd
liggen op het neerzetten van een diverse en kwalitatief sterke programmering.
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Hoofdstuk 3.2
Casus 2: Louis Hartlooper Complex, Utrecht
Geschiedenis en identiteit
“Programmering met de Auteursfilm als uitgangspunt” (website Louis Hartlooper Complex)

Regisseur en cultureel ondernemer Jos Stelling begon met een idee om een cultureel
centrum in Utrecht te vestigen. Vanuit de gemeente bestonden al jaren plannen voor
een soort multiplex of cultureel centrum in Utrecht. Stelling had al een succesvol
theater en café in Utrecht genaamd ‘Springhaver’. Hij had een zeer goede reputatie en
heeft uiteindelijk besloten het multiplex zelf te gaan opzetten. De Rabobank is bereid
geweest om te investeren. De gemeente is uiteindelijk akkoord gegaan en heeft het
pand aan Stelling verkocht. Najaar 2004 werd het Louis Hartlooper Complex
geopend. Het werd als een zeer risicovolle onderneming gezien omdat het
uitgesproken culturele doelstellingen heeft en voornamelijk privaat gefinancierd zou
worden. Het LHC is hierdoor een uitzondering in het Nederlandse filmlandschap: het
ontvangt geen structurele subsidie (uitsluitend op projectbasis), heeft vanaf het begin
een commerciële insteek maar heeft toch een sociaal maatschappelijke functie.
Naast en ondersteunend aan het LHC bestaat de Louis Hartlooper Stichting.
De doelstellingen daarvan zijn: het stimuleren en bevorderen van film- en
beeldcultuur, het bevorderen van bezoek en uitingen van film en beeldcultuur,
bevordering van kennis van film en beeldcultuur en het neerzetten van een baken en
broedplaats. Het LHC zelf heeft primair een sociale functie: het is een
ontmoetingsplek. Niet alleen als gevolg van de filmvoorstellingen maar ook dankzij
de horeca.
Het idee en missie van de Louis Hartlooper Stichting is cultuur laagdrempelig
maken en dus de beeldcultuur vergroten. De stichting richt zich op
samenwerkingsverbanden en niet-commerciële activiteiten, welke steeds per project
extern gefinancierd worden (website Louis Hartlooper Complex). Het LHC (de
onderneming) mag geen subsidie aanvragen, dus is de stichting opgericht om
optimaal in gestelde doelstellingen en missie te voorzien. De stichting biedt,
onafhankelijk, kleinere culturele ondernemingen en initiatieven een platform. De
onderneming sponsort op haar beurt de stichting door middel van facilitaire
ondersteuning (kantoor, zalen, techniek, infrastructuur). De stichting en de
onderneming zijn echter geheel onafhankelijk en functioneren als samenwerking
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tussen private en publieke instelling. Beiden zijn van mening dat ‘publieke en private
verhouding uitstekend kunnen samengaan en elkaar versterken’ (website Louis
Hartlooper Complex). Door de jaren heen is de stichting voor een deel slapend
geworden. Het principe van de verhouding tussen de onderneming en de stichting is
echter nog steeds hetzelfde.
Het LHC is een première bioscoop met als uitgangspunt Arthouse films. Er gaan elke
donderdag films in première, dus de programmering heeft een planningsperiode van
een week. LHC bezit drie vergaderzalen (Das Kabinet, Auditorium, de Vergaderzaal),
vier filmzalen, een restaurant en café. Alle zalen kunnen worden verhuurd. Om de
mogelijkheden van zaalverhuur optimaal te benutten heeft elke zaal een beamer.
De vertoningen in het LHC zijn sinds drie maanden digitaal. De apparatuur is
van Cinema Digitaal en de constructie is huurkoop: het LHC heeft daardoor
periodieke afschrijfkosten en de apparatuur is niet officieel van hen. Ook bij het LHC
blijkt dat de distributeur een sterke machtspositie heeft, die met name op de
programmering en de aanbodmogelijkheden een grote invloed heeft.
Publiek
Het basispubliek is hoogopgeleid en 55-plus. In het gesprek met Anke Nicolai
(publiciteit en evenementen) is echter naar voren gekomen dat eigenlijk iedereen bij
het LHC naar binnen komt. Dit wordt vanuit het LHC verklaard door het aanbod, de
locatie en vooral de laagdrempeligheid van het complex. Ook stelt Nicolai dat de
randprogrammering het complex maakt tot wat het is: niet alleen een filmhuis, maar
ook een ontmoetingsplek.
Bedrijfsopbouw
Er zijn 60 à 70 mensen werkzaam bij het LHC, allen direct in dienst van de
onderneming. Daarnaast verzorgen enkele vrijwilligers regelmatig een inleiding voor
aanvang van een film. De staf bestaat uit een aantal mensen op kantoor en de horeca
onder leiding van bedrijfsleiders. De kassa wordt vanuit kantoor aangestuurd. Er zijn
een hoofd van techniek en een hoofd van de keuken. Daarboven staat de directie. Er
zijn enkele fulltime dienstverbanden, maar de meeste zijn parttime: veel studenten
hebben bijvoorbeeld een bijbaan bij het LHC.
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Organigram Louis Hartlooper Complex

(Bron: Anke Nicolai)

Inkomstenbronnen in beeld
Het model van Hagoort is in eerste instantie ontwikkeld voor kunstinstellingen die
subsidie ontvangen. Nu is het LHC een commerciële onderneming in de culturele
sector. Om toch een gedegen vergelijking te kunnen maken is ook bij het schetsen van
de inkomstenbronnen van het LHC het model van Hagoort gebruikt.
Het LHC is een commercieel bedrijf dat niet genoodzaakt is een publiekelijk
jaarverslag te schrijven. Er wordt op een andere wijze verantwoording afgelegd:
binnen het bedrijf aan leidinggevenden. Het onderstaande overzicht is geformuleerd
op basis van een semigestructureerd interview met mevrouw Nicolai:
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Inkomstenmodel en financiële strategieën
Uit bovenstaand overzicht kan geconstateerd worden dat de inkomsten voor het
grootste deel uit autonome inkomstenbronnen bestaan (ca. 80%). Het grootste deel
komt uit zaalverhuur, daarna komt horeca en filmvertoningen. Een ander klein deel
wordt op projectbasis via de stichting georganiseerd: sponsoring en subsidie van
fondsen (ca. 20%).
Aangezien het LHC (weinig tot) geen inkomsten genereert uit algemeen
belang bronnen (zoals subsidies) is het belangrijk de bestaande inkomstenbronnen
optimaal te benutten. De missie is het laagdrempelig maken van film door het
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neerzetten van een baken en broedplaats (website Louis Hartlooper Complex). Het
laagdrempelige karakter wordt bereikt door, naast film, ook horecafaciliteiten en
zaalverhuur actief aan te bieden. Het feit dat het LHC geen subsidie ontvangt en een
uitgesproken sociaal-maatschappelijke missie heeft, zorgt ervoor dat bij alle besluiten
zowel een financiële als een strategische afweging wordt gemaakt: per project wordt
gekeken naar de kosten/batenverhouding en of het past bij de missie, doelstellingen en
de doelgroep. Middels klantenbinding, cross-selling, up-selling, marketing en
publiciteit wordt geprobeerd de bestaande inkomstenbronnen optimaal te benutten.
Het LHC wil een ontmoetingsplek creëren en mensen een totaalervaring bieden.
Om dit te verwezenlijken staat de kwaliteit van het aanbod (horeca en
filmvertoning) hoog in het vaandel: het publiek moet weer terugkomen. Ook wordt
gebruik gemaakt van samenwerking op het gebied van publiciteit. Het LHC maakt
voor bepaalde evenementen bijvoorbeeld gebruik van het USBO studenten netwerk.
Nicolai: “Studenten aan de USBO sturen de uitnodiging voor het evenement via hun
netwerk uit. Daar trekken wij heel veel profijt van.” Ook zaalverhuur wordt actief
aangeboden. Hier komen veel verschillende partijen op af zoals Universiteiten en
Hogescholen voor colleges, maar ook bedrijven als Tivoli voor trainingen en KPN
voor borrels.
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Hoofdstuk 3.3
Filmhuis Den Haag en het Louis Hartlooper Complex in vergelijking
Filmhuis Den Haag en het LHC hebben beiden sociaal-maatschappelijke
doelstellingen en missie. Deze vullen de filmhuizen op hun eigen manier in. Filmhuis
Den Haag legt de nadruk op het in stand houden van filmgeschiedenis en
wereldcinema, terwijl het LHC een baken en broedplaats wil zijn. Het basispubliek
van beiden is hoger opgeleid en overwegend van middelbare leeftijd (45- tot 55-plus).
Toch zijn er enkele verschillen in inkomstenbronnen, identiteit en financiële
strategieën:
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Bovenstaand overzicht laat zien dat Filmhuis Den Haag circa 33% van haar
inkomsten uit algemeen belangbronnen haalt zoals gemeentelijke subsidies. Van de
inkomstenbronnen komt 66% uit eigen inkomsten zoals horeca, zaalverhuur en
kaartverkoop. Het LHC krijgt geen (structurele) subsidie en organiseert haar
inkomsten vanuit voornamelijk eigen inkomstenbronnen (circa 80%) zoals horeca,
zaalverhuur en kaartverkoop. De overige 20% is subsidie en sponsoring op
projectbasis.
Het verschil in inkomstenbronnen impliceert een verschil in financiële
strategieën, wat weer samenhangt met de identiteit, missie en geschiedenis van beide
organisaties. Filmhuis Den Haag heeft als missie: het levendig houden van de
filmgeschiedenis en een podium bieden voor wereldcinema. Het LHC wil film
laagdrempelig maken door het neerzetten van een baken en broedplaats (en dus de
beeldcultuur vergroten). Filmhuis Den Haag is vanuit gemeentelijk initiatief opgezet.
Het LHC is door een particulier opgezet met private financiering. Het filmhuis richt
haar financiële- en marketingstrategieën op het neerzetten van een mooi programma
en is tevreden als dat staat. Het LHC pakt het anders aan en zet haar financiële- en
marketing strategieën iets breder in: op het verkopen van een ervaring. Dit komt tot
uiting in het actief aanbieden van horeca- en zaalverhuur faciliteiten.
De geschiedenis van Filmhuis Den Haag samen met de diepgewortelde missie
maakt het moeilijk een meer commercieel gedachtegoed te introduceren. Toch zal het
filmhuis in de toekomst commerciëler moeten gaan nadenken over het aanbieden van
haar faciliteiten.
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SWOT analyse
Aan de hand van bovenstaande vergelijking volgt een korte SWOT analyse voor
Filmhuis Den Haag. Deze analyse brengt sterke punten, zwakke punten, bedreigingen
en mogelijkheden schematisch in kaart:
SWOT-analyse Filmhuis Den Haag
Strengths
• Unieke programmering
• Multi inzetbare ruimten/zalen
• Centrale locatie van het pand (Spui)

Weaknesses
• Distributeur houdt dingen tegen
• Niet commerciële mentaliteit

Opportunities
• Zaalverhuur multi-inzetbaar maken
• Horecaomzet verhogen
• Verruiming van de openingstijden
• Kortingsacties/ arrangementen/
Cineville
• Andere inkomstenbronnen aanboren:
Sponsoren werven

Threats
• Concurrentie op vlak van een avond
uit en film: Pathé Spuimarkt, Pathé
Buitenhof, Pathé Scheveningen,
Omniversum
• Subsidie wegval

Vanuit deze SWOT zal overgegaan worden tot de conclusie en een aantal praktische
aanbevelingen voor Filmhuis Den Haag.
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Hoofdstuk 4: Conclusie en aanbeveling
-Op welke manier kunnen filmhuizen als non-profit organisatie zonder subsidie overleven?-

Aan de hand van Hagoorts Cultural Business Model is vastgesteld dat non-profit
organisaties in de culturele sector drie soorten inkomstenbronnen hebben: eigen
inkomsten (autonoom), externe inkomsten en algemeen belang inkomsten. De daarbij
behorende specifieke inkomstenposten zijn: product/markt combinaties, vastgoed en
verhuur en merchandising, sponsoring, matching, cofinanciering en eigen
fondsvorming, mecenaat en vrijwilligers, overheidsinstelling en subsidie (Hagoort,
2004).
Filmhuis Den Haag en het LHC vertonen overeenkomstige doelstellingen:
beiden hebben een sociaal-maatschappelijk gedachtegoed. Het voornaamste verschil
zit in de inkomstenbronnen. Filmhuis Den Haag krijgt via eigen bronnen, externe
bronnen en algemeen belang bronnen inkomsten binnen, terwijl het LHC
voornamelijk middels eigen bronnen en externe bronnen rondkomt. Dit is te verklaren
doordat Filmhuis Den Haag een gemeentelijk initiatief was met een diepgewortelde
missie, namelijk het levendig houden van de filmgeschiedenis en een podium bieden
voor wereldcinema. Het LHC is vanaf het begin een commerciële instelling, opgezet
door een particulier en privaat gefinancierd. In haar missie zit een commerciële
gedachte met betrekking tot o.a. horeca: film laagdrempelig maken door het
neerzetten van een baken en broedplaats (en dus de beeldcultuur vergroten) en dus
een totaalpakket verkopen. Door de gevestigde identiteit van Filmhuis Den Haag lijkt
het moeilijk een meer commercieel gedachte goed zijn intrede te laten doen,
aangezien de missie dan in gevaar dreigt te komen. Toch is de uitdaging, en inmiddels
ook noodzaak, de inkomstenbronnen te vergoten zonder dat de missie daaraan ten
onder gaat.
Aan de hand van de SWOT analyse zal ik hieronder een aantal aanbevelingen
doen voor Filmhuis Den Haag: Allereerst verruiming van de openingstijden.
Het LHC gaat al om 11:00 open (horeca en zaalverhuur). Het café van Filmhuis Den
Haag gaat pas om 12:30 open en de programmering gaat (vaak) pas om 13:00 van
start. Door ook om 11:00 open te gaan ontstaat er ruimte van 11:00 tot 13:00 om
zaalverhuur actief aan te bieden. Daarnaast hebben we gezien dat de zalen van het
LHC multi-inzetbaar zijn - dit zou Filmhuis Den Haag ook kunnen doen. Filmhuis
Den Haag zou bijvoorbeeld haar filmzalen kunnen aanbieden als collegezaal,
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seminarzaal of presentatiezaal. Als tegelijkertijd het café open is, ontstaat er een
package deal en wordt hier op het moment van zaalverhuur gebruik van gemaakt,
maar ook in de toekomst (als er kwaliteit en gastvrijheid wordt aangeboden werkt het
ook als promotie van de horeca). Op deze manier kan er meer rendement uit het pand
en de zalen worden gehaald.
Een tweede aanbeveling is de horecaomzet verhogen. Dit werkt op lange
termijn als de openingstijden worden verbreed, zoals hierboven beschreven. Ook
kunnen kwaliteit, gastvrijheid en ‘cross-selling’ ingezet worden om de inkomsten te
vergroten. Het LHC investeert bijvoorbeeld in gasten een extra drankje te laten
drinken en langer in het restaurant te laten zitten. Filmhuis Den Haag zou meer
aandacht aan de horeca kunnen schenken: het totaalpakket van een avond uit
verkopen. Er kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een arrangement ‘Food en Film’
waarin de tijd en het type diner wordt afgestemd met de film. Ook de Sneak Preview
biedt mogelijkheden. Ervaring in Amsterdam en Utrecht is dat de Sneak Preview vaak
druk is. Als je de horeca meer hierbij betrekt doormiddel van bijvoorbeeld de ‘Sneak
Hap’ komen mensen eerder en blijven misschien hangen voor een naborrel en heb je
meer profijt van zo’n avond. Dit soort avonden zijn niet in strijd met de missie en zijn
meteen een promotie voor de kwaliteit van de horeca.
Doorgaand op het aanbieden van arrangementen kunnen kortingsacties
worden ontwikkeld. Als je bijvoorbeeld naar een bepaalde film gaat, die je korting
geeft op de film van de week erop met misschien dezelfde regisseur. Op die manier
behoudt je zowel de missie (behoud van filmgeschiedenis en het aanbieden van
kleinere films) als binding van klanten. Als laatste kan er nagedacht worden over het
aanboren van nieuwe inkomstenbronnen zoals sponsoring. Als je bijvoorbeeld een
wekelijkse thema-avond hebt kunnen er misschien afspraken met sponsoren worden
gemaakt over periodieke sponsoring.
Er zijn dus zeker mogelijkheden voor Filmhuis Den Haag. Het is hierbij wel
belangrijk de missie in het oog te houden en vanuit daar een meer commercieel
denkniveau te ontwikkelen. De implementatie van deze strategieën kunnen in het
begin een beetje onwennig en tegenstrijdig aanvoelen, maar zijn voor
verzelfstandiging van het filmhuis op lange termijn van grote waarde.
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Bijlage 1: Ingezonden Brief Giep Hagoort
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Bijlage 2: Toelichting Cultural Business Modeling
1. Autonome bronnen
• PMC: Dit zijn Product Markt Combinaties die inkomsten creëren uit kaartverkoop,
het aanbieden van culturele diensten, verkoop van CD’s etc.
• Vastgoed/ Verhuur: Via vastgoed verhuur van onder andere eigen locaties worden
autonoom inkomsten gegenereerd.
• Merchandising: Merchandising is het profijtelijk verkopen van organisatie- en
productgerelateerde ter versterking van de promotie (denk aan: T-shirts, brochures,
posters).
2. Externe bronnen
• Sponsoring: Het aangaan van transacties met het bedrijfsleven vanuit wederzijdse
marketing/communicatie en financieringsbelangen.
• Matching: Het combineren van bijdrage van afzonderlijke fondsen rondom een
kernactiviteit.
• Co-financiering: Het met ander (kunst) instellingen opzetten en uitvoeren van
managementfuncties rondom productie, distributie, personeel en marketing.
• Eigen fondsvorming: Inkomensvorming vanuit het opzetten en tot ontwikkeling
brengen van een eigen fonds ter realisering van bedrijfsactiviteiten. Een dergelijk
fonds wordt gevoed door op tegenprestatie gerichte transacties.
3. Algemeen belang bronnen
• Mecenaat: Particuliere bijdragen in de financiering in de vorm van donaties zonder
vormen van tegenprestaties. In dit onderzoek worden vrijwilligers ook onder
Mecenaat geschaard.
• Overheidsfaciliteiten: Het verkrijgen van gesubsidieerde arbeid en het ontvangen van
speciale bijdragen ten behoeven van scholing, internationalisering, niet-culturele
projecten. Tevens mogelijkheden tot belastingaftrek.
• Subsidiering: Hier wordt onder verstaan alleen de bedragen die vanwege het
algemeen belang gericht zijn op de culturele productie, distributie, educatie en
infrastructuur, van de nationaal, lokale en of regionale overheid.
(Bron: Hagoort, CBM, 2004)
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Bijlage 3: Overzichten uit subsidieaanvraag Filmhuis Den Haag
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Bijlage 4: Transcriptie Interview Géke Roelink
Filmhuis Den Haag
Directeur
26 maart 2012
Manon Hartzuiker: Op dit moment krijgen jullie subsidie en langs welke wegen krijgen jullie subsidie?
Géke Roelink: We krijgen gemeentelijke subsidie. Eigenlijk zijn er twee grote potjes die we krijgen.
Eerste is een soort van tegemoetkoming in de huur van dit pand. We betalen huur maar daar krijgen we
geld voor terug. En we krijgen voor het programma een redelijke bijdrage.
(..)
M: Hoe zitten de fondsen daar in?
G: We krijgen bijvoorbeeld geld van de fondsen op het gebied van beeld cultuur. Naast gemeentelijke
subsidie ook nog geld van Fondsen op het gebied van beeldcultuur, twee grote fondsen. En we hebben
ook fondsen die ons op project basis met bijvoorbeeld educatie projecten helpen.
M: Even over het toekomstbeeld. We weten dat misschien de gemeentelijke subsidie weg gaat vallen?
G: Ja, ik verwacht niet in het geheel. Ze moeten wel, geloof ik in Den Haag, 25 procent bezuinigen.
Echt gigantisch veel, maar de gemeente heeft besloten om dit keer niet te kaasschaven maar echt te
gaan kiezen. Dus dat betekent dat er podia zullen verdwijnen, het is nog niet duidelijk welke podia.
Maar als je kijkt naar de contouren willen ze in ieder geval wel de breedte van het filmaanbod
handhaven, dus ik verwacht niet dat ze het stop zetten, ik kan me wel voorstellen dat ze gaan korten.
Maar ik weet niet hoeveel, ik heb geen idee. Ik kan me niet voorstellen dat ze het echt helemaal
stopzetten
(...)
G: bijna 150.000 bezoekers (p/j) dat is meer dan het (..) orkest en het NDT samen. Dus als je kijkt naar
investeringen van de gemeente en het rendement. Dus als je kijkt hoeveel bezoekers krijg je voor die
subsidie, dan krijg je gewoon voor zo’n klein investerinkje een waanzinnig rendement. Daarom denk ik
dat we het niet helemaal krijgen.
M: Mocht wel alles bekort worden. Heb je daar al over nagedacht?
G: Uiteraard. Nou dat wordt een heftig verhaal. Er zijn hier 60 mensen in dienst. Waarvan heel veel in
de horeca, we hebben zelf onze horeca. En je zou kunnen zeggen dat er 1/3 van de inkomsten uit de
horeca komt, 1/3 uit de kaartverkoop, dan doe ik het even heel grof, en 1/3 uit subsidie. Wat je dan zou
moeten doen is kijken naar welke activiteiten alleen maar geld kosten. Dan heb je natuurlijk personeel
en activiteiten. En heel simpel kan je dan zeggen dat de activiteiten op het gebied van educatie of de
activiteiten die iets te maken hebben met lezingen, duiding, cross over, dat die allemaal geld kosten.
Dus daar moet je in gaan schrappen, dus dat zou in het ultieme, ellendige, horror scenario, zouden er
eigenlijk alleen maar première films draaien. En restaurant / café hebben. En dan moeten er nog wat
mensen uit.
M: We hebben het al net een beetje over de inkomsten bronnen gehad.
De horeca is echt van jullie, die huren niet? De inkomsten van de horeca gaan gewoon naar jullie?
G: Ja die is echt van ons. De mensen zijn ook in dienst bij ons.
M: Hoe zit het met de bibliotheek?
G: Bibliotheek komt natuurlijk bijna niemand meer, ik geloof dat er (...) per jaar komen. Film data
base, geen uitleen maar je mag het hier wel komen bekijken. Wat ik zei, ongeveer 2/3 verdienen we
zelf, ongeveer 1/3 komt uit subsidie en sponsoring. Heel grof. Bibliotheek is echt van ons (net als
horeca).
Verhuur is echt alleen maar zalen. Dus je kan hier zalen huren en een film regelen we dan en dan kan je
hapjes doen, dus dat is de verhuur. In principe zijn we open vanaf een uur of 1. Dus de verhuur gaat
altijd ten koste van je eigen aanbod. We zijn geloof ik maar 1 dag per jaar dicht, dus dat is voor de
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gemeente ook, 364 dagen per jaar is hier iets. En dat kan je van theater natuurlijk heel vaak niet zeggen
omdat die vaak in de zomer dicht is.
M: Merchandising
G: Willen we gaan doen. Dat is 1 van de dingen die we als plan hebben om een klein filmcadeau
winkeltje te maken. Ook met boeken maar alleen in consignatie, dus alleen wat je koopt dat je ze zo
weer verkoopt. Maar daar zijn we net een beetje over aan het nadenken. We hebben een werkgroep
gehad inkomst verhogen, wat bedoeld was om te kijken ‘hoe kunnen we inspelen op verandering in de
omgeving’ en we hebben gekeken naar de verhoging van de lunches en ook naar een winkel. En dan
blijkt dat er eigenlijk twee scenario’s zijn, dat je een beetje klein frutsel werk in de marge of je gaat
echt een serieuze winkel maken, daar zijn we nog niet over uit. We hebben ook pas gezegd we doen dat
in 2013. We gaan nu een beetje oefenen met spulletjes. (...) En je hebt natuurlijk de mensen achter de
kassa die het erbij moeten gaan doen. Ook als het heel druk is moeten ze wat spulletjes verkopen,
anders heb je een extra iemand nodig.
G: Sponsoring, alleen maar op projecten. We hebben binnenkort bijvoorbeeld een Hollywood Blonde
programma, met ook retro’s programma. Dan gaan we zoeken naar een of andere peroxide label als
financier, die ons een beetje geld wil geven.
We hebben natuurlijk wel biersponsoring in het café, zoals alle cafés. Maar we hebben geen corporate
sponsoring. Het blijkt namelijk behoorlijk ingewikkeld.
M: Samenwerking. Jullie werken samen met Dakota?
G: Ja, dat is eigenlijk onze dependance. Dacota is een project wat nog voort gekomen is uit de
voormalige PvdA wethouder die kraag cultuur in de wijk wilde. Het is een oud school gebouw dat
helemaal her ontwikkeld is tot cultureel centrum. Er zit een mooie theater zaal in, allerlei amateur kunst
organisaties zitten er in en wij hebben daar, samen met degene die het exporteert, hebben wij een
filmzaal ingericht. Een heel mooi filmzaaltje. 63 stoelen. We hebben daar onze digitale projector
neergezet en we vertonen daar sinds 6 weken, het is nog heel pril. En dat is eerst even kijken of het
kosten dekkend kan gaan worden en of de gemeente daar nog weer geld aan geeft. Als ze dat dicht
gooien kunnen wij daar ook niet meer draaien. Het is onze zaal, onze 6de filmzaal. Hier 7 zalen,
waarvan 5 filmzalen en dit is onze 6de filmzaal.
M: Hebben jullie daarnaast nog samen werkingen met anderen (zie subsidieaanvraag)?
G: Duizenden. (zie subsidie aanvraag)
M: Zijn dit allemaal dezelfde soort samen werkingen?
G: Nee, wat kan ik ervan zeggen. Het zijn heel veel distributeurs waar we mee samen werken. Zeker
als het gaat om klassiekers. Dan haal je dat allemaal uit die archieven in het buitenland, daar heb je
afspraken mee. Heel veel is gebaseerd wel op programma, we werken bijvoorbeeld met alle
ambassades, met landen festivals, Den Haag is natuurlijk heel makkelijk. Er is altijd wel een
ambassade die ons helpt met het regelen van de films of het hiernaartoe halen van regisseurs of die
alleen de hapjes verzorgen. Verder het zijn ook media partners, het zijn collega’s. Festivals die we hier
hosten, scholen.
M: Kan ik het een beetje zien als afspraken met organisaties om elkaar eigenlijk te helpen?
G: Ja dat klopt. Het zijn echt samenwerking partners dus het hoeft niet eens sponsoring te zijn.
M: Even kort iets over het publiek, kan je daar iets over zeggen?
G: We hebben heel veel bejaarden. We hebben... het laatste publieksonderzoek is van 3 jaar geleden
dus ver voor mijn tijd. Voor zover ik het nu zie, we hebben 12.000 scholieren per jaar van de bijna
150.000. Dus die in school verband komen. Dan heb je nog losse kinderen die voor
kindervoorstellingen komen. Ik weet niet hoe veel dat er zijn en de rest zou je kunnen..
We hebben wel veel bijzondere evenementen, bijvoorbeeld de nieuwste snowboard film is het hier
helemaal vol met snowboarders. Maar over het algemeen kan je zeggen dat het 45plus is, hoger
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opgeleid, je kent het hele rijtje wel. Behalve die groep en die incidentele dan hebben we ook, gay and
lesbian films.
M: Dat hangt dan ook een beetje samen met waar jullie voor staan: het vertonen van de niet regulieren
films, het publiek wat daar dan op af komt.
G: Ja wij zeggen altijd, Pathe (die hier om de hoek zit) is een beetje McDonalds, je weet precies wat je
krijgt en wij doe al die andere.
M: Doelgroepen
G: Elke film heeft eigenlijk zijn eigen doelgroep.
(Zie ‘doelgroepen’ in de subsidie aanvraag)
Ik heb hem onderverdeeld in functies dus niet in doelgroepen. En dan zijn dit eigenlijk onze functies
waar ons publiek aanvast hangt. Je kunt deze drie clusters onderscheiden.
Vanuit onszelf vinden we dat we bepaalde functies hebben: beleven, leren en experimenteren. Leren en
experimenteren zijn veel kleinere groepen en hier zit de subsidie op. (zie subsidie aanvraag ‘75%’
eigen inkomsten, komt over een met publiek, maar dit zijn die hoger opgeleide, wat oudere mensen)
M: Denk je om in zijn geheel meer publiek te trekken, om misschien dat financiële gat op te vullen, dat
jullie gaan investeren in het aantrekken van studenten? Richten op andere doelgroepen om op die
manier meer publiek te genereren en meer inkomsten creëren.
G: Dus dan ga je opportunistisch kijken naar de groepen die jou geld opleveren?
We proberen ons wel te richten op de groep die ‘ertussen’ zit. Dit doen we voornamelijk met special
programma’s. Maar het blijft heel ingewikkeld om jongeren te trekken of mensen die net kleine
kinderen hebben. Die hebben heel iets anders aan hun hoofd.
Wat wij doen is al die.. we hebben bijvoorbeeld alle groep 8 komt hier, altijd ieder jaar weer, bussen
vol. En daarmee hopen we dat de drempel beslecht wordt en dat ze later als ze dan 45plus zijn bij ons
komen. Daadwerkelijk ze trekken kan alleen op speciale filmavonden. En vanuit financieel oogpunt
denk ik eerder dat we zouden moeten kijken naar die groep die al bij ons komt en die over te halen om
meer voor ons te doen of met ons te doen, dan dat we nou een nieuwe groep gaan zoeken en daar een
financiële transactie mee aangaan. Het lijkt me ingewikkeld.
M: Werken jullie met vrijwilligers ook?
G: Ja, eigenlijk best weinig. In de bibliotheek werken we met vrijwilligers en bij kaartjes scheuren.
M: Doen jullie ook dingen met donaties?
G: We hebben wel vrienden en dan werken we met een minimaal bedrag, je mag ook meer geven.
Dit moeten we uitbreiden trouwens. Hoe kunnen we het aantal vrienden, aantal donaties uitbreiden,
betrokkenheid vergroten. Dit is echt een aandachtspuntje.
M: Andere ideeën ?
G: We willen de laag die net onder die 45plus zit graag aanspreken, want anders sterft je publiek
allemaal uit. Verder willen we kijken of we kunnen gaan werken met Cinema on Demand, zodat je zelf
kan kiezen welke film je met wie gaat kijken. Je nodigt je vrienden uit voor 8euro per kaartje en kiest
uit een lijst met honderden films en dat kan je gewoon komen. Dus je zou zelf bepalen wat je zou
willen zien.
Je zou je kunnen voorstellen dat jij op FB zegt: Ik boek volgende week vrijdag deze film, koop
allemaal een kaartje. Dus jij kan dan bepalen, je kan dat zelf regelen, allemaal online. En dan
daadwerkelijk kom je hier op vrijdag en dan wordt je film vertoond.
M: Maar dan zit je zaal half vol.
G: Je kan hem zelf ook nog door verkopen. Jij kan zeggen het is besloten of je kan hem open gooien.
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Bijlage 5: Transcriptie Interview Anke Nicolai
Lous Hartlooper Complex
Publiciteit en Speciale evenementen
30 maart 2012
Manon Hartzuiker: Ik gebruik zegmaar dit model.
Anke Nicolai: Ik had het net even gezien inderdaad. Mijn eerste reactie was wel dat.. ik ben benieuwd
of wij jou alle informatie kunnen geven die jij wil en vooral ook nu. Misschien dat je op een later
moment nog met een collega van mij zou kunnen sparren, dat weet ik niet. Omdat wij eigenlijk niet
alles inzichtelijk hebben gewoon. Je had het over jaar verslagen, dat is natuurlijk ideaal als je dat hebt.
Dan heb je alles op papier en dat is bij ons gewoon niet. Het is juist omdat het is een commercieel
bedrijf heeft geen noodzaak om een jaarverslag te schrijven en die verantwoorden op een andere wijze
binnen het bedrijf aan leidinggevenden.
[...] Wij hebben dat gewoon niet dat soort jaarverslagen. Dat maakt de vergelijking misschien lastiger.
MH: Wat was de keuze om het Louis Hartlooper Complex privaat te financieren?
AN: Het begin is inderdaad eigenlijk geweest dat de eigenaar, Jos Stelling, die is regisseur en cultureel
ondernemer, hij heeft het Springhaver theater. [...] Een andere ingang is het café Springhaver. Dit is
eigenlijk al jaren lang een goedlopend cafe geweest. En omdat Jos Stelling films wilde maken is hij er
filmzalen (een filmzaal) bij gaan bouwen. En met behulp van beide inkomsten kon hij eigenlijk zijn
films financieren. En toen op een gegeven moment is er vanuit de gemeente.... er is eigenlijk vanuit de
gemeente al weet ik wat hoeveel jaren plannen geweest voor een soort multiplex, artplex.. iets groots
vanuit de gemeente gesubsidieerd. In die plannen zou dat dan betekenen dat Springhaver eigenlijk kon
opdoeken zeg maar. En hij was het daar niet mee eens. Ik denk dat dat sowieso.. het is een beetje lastig,
want het is ook sowieso ja.. Het is een beetje een ons kent ons wereldje, in de subsidie sector maar ook
echt in de culturele sector. Dan heb je de filmsector dat is dan nog met name, niet alleen in Utrecht ook
in Amsterdam, eigenlijk overal. Dat is ook op een gegeven moment.. er zijn.. Mensen hebben een
lijntje en dat loopt allemaal. Jos Stelling was in principe ook.. hij is heel creatief hè. Hij is dan
regisseur, maar onderneemt gewoon en dat was tien jaar geleden in de culturele sector of twintig jaar,
dertig jaar gelden was iedereen een beetje zo van [..]. Men vond het ook spannend. In die zin is er nooit
gekeken van ‘hoe doe je dat dan?’. Dat is altijd wel een beetje wrijving geweest. En hij heeft toen
bedacht, we hebben het er al zo lang over, maar ook dat het er moet komen en het komt er maar niet. Ik
wil dat plan opvatten om dat gewoon zelf te doen. Ik wil dat aan de stad geven en zegmaar neerzetten.
En hij heeft toen met allerlei partijen gepraat. Hij heeft uiteindelijk de Rabobank als grootste partij
bereid gevonden, die wilde in hem investeren. Zo is het eigenlijk ontstaan. We hebben daar nog heel
lang wel, ja.. Springhaver stond eigenlijk garant voor het Louis Hartlooper Complex. Ik bedoel als jij
sowieso een horeca bedrijf opzet dan duurt het een paar jaar voordat je uit de cijfers bent. En dit is
natuurlijk zo’n gigantisch pand.
En de gemeente wilde dit... Het stond een tijdje leeg vanaf ’99 tot aan 2001. Die paar jaren stond het
dus eigenlijk al leeg. Het was een politiepand, politie Tolsteeg. Ze wilde daar een culturele
bestemming, dus in die zin hadden ze van nou, dat klinkt goed. Wat Jos Stelling daar verteld en we
willen dat pand wel aan hem verkopen. En zo is het uiteindelijk gegaan. En de Rabobank zit daar
eigenlijk als grootste partij in.
En er zijn wel wat kleine subsidies. Hoe dat precies helemaal in elkaar zit kan ik je niet helemaal
vertellen, maar dat is eigenlijk alle filmhuizen/bioscopen hebben dat; als je maar film vertoond. Dan
kun je bijvoorbeeld aangesloten zijn bij Europa Cinemas. Dat zijn hele kleine dingen eigenlijk. En dat
zijn ook niet altijd structurele zaken. Dat is dan weer afhankelijk per jaar en hoeveel films. Het is puur
met z’n allen stimuleer je de Europese film.
MH: Dat kun je eigenlijk zien als een ‘wij helpen elkaar’ dingetje.
AN: Ja je heb er eigenlijk niet heel veel baat van.. je geeft eigenlijk aan ‘Ik ga Europese films draaien’.
We sluiten ons daarbij aan.
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Dat is eigenlijk het traject geweest en toen is eigenlijk hier de bouw gekomen en de Rabobank is daar
altijd wel nauw betrokken bij geweest.
Nu gaat het steeds beter. We bestaan sinds 2004, zoiets, we bestaan nu (8 jaar). Het is wel leuk want
het bloeit wel nog steeds en het groeit nog steeds. En meer mensen zijn er bekend mee.
En ja wat mijn baas eigenlijk wilde doen is een sociale functie voor de stad ook neerzetten. Het is een
ontmoetingsplek en dat willen we.. dat trachten wij te zijn door film neer te zetten maar ook horeca.
Kijk je kan koffie drinken, lunchen dineren. Je kunt ruimtes huren voor exposities, festivals, speciale
evenementen dus naja zo’n soort van cultureel platform.
MH: Is de horeca van jullie? Dus de inkomsten van de horeca gaat naar het Louis Hartloper complex.
AN: Ja.
MH: Want er zit nog een hele andere constructie in. Het Louis Hartlooper Complex en de Louis
Hartklooper Stichting.
AN: Klopt. Het heeft te maken met dat mijn baas ook regisseur is. En dat is eigenlijk het ideële. Hij
had zoiets er moet een stichting zijn die ook.. eigenlijk het doel was dan ook.. dat heb je misschien ook
van de site af kunnen halen: Het verlagen van de drempel. Meer mensen.. eigenlijk de beeldcultuur
eigenlijk vergroten zegmaar.
Dat zijn de doelstellingen van de stichting. Dat zijn de ideële doelstellingen en wat ik heb gemerkt, en
ik werk hier zelf nu vier jaar. Ik werk voor de exploitatie. We noemen dat de exploitatie, maar ik ben
ook een tijdje directeur van de stichting geweest. Dat loopt een beetje in elkaar over, het zijn wel echt
twee aparte onderdelen.
Dat is ook een beetje dat ideële wat in Jos Stelling zit, dat wilde hij er graag bij hebben. En er zijn ook
wel heel veel dingen ontstaan uit de stichting. Je mag als exploitatie, mag je geen subsidie aanvragen.
Dus is die stichting in het leven geroepen om kleine andere stichtingen of althans, mensen die een
initiatief hadden een soort podium te bieden. En onder de paraplu van de stichting eigenlijk verder te
kunnen groeien. En dat is bijvoorbeeld gebeurd met het Latin American Film Festival (LAFF). Die zijn
over een paar weken hier weer. Die zijn begonnen in de stichting met hun initiatief. Die zijn groot
geworden en uiteindelijk hebben we ze geholpen een eigen stichting te worden. Dat hadden we ook
met Lowiekes Film Festijn, helaas is dat nu ook afgelopen uiteindelijk. Maar dat is bij ons begonnen,
op een gegeven moment hebben we de overstap met ze besproken.. van joh wil je het niet zelf beheren.
Want er komt wel heel veel tijd bij kijken.
MH: Hoe werkt dat dan? Jullie helpen, of de stichting help, van die projecten om op te starten, om de
financiering rond te krijgen?
AN: Ja eigenlijk de financiering slag. Ja, je hebt een coördinator van de stichting die in de gate houdt,
ik bedoel niet zomaar alles kan. [...] Het moet aansluiten bij onze films. De locatie is het LHC dus.. In
die zin heb je contact met elkaar, het kan dezelfde persoon zijn, maar het wordt wel apart gedaan. Want
dat moet je ook naar je subsidiënten toe verantwoorden zegmaar.
In principe schrijven zijn wel zelf hun verslag. Hun project omschrijving, wat gaan ze doen, wanneer,
op wie richten ze. Een project verslag moeten ze ook zelf schrijven. Maar het is allemaal in overleg en
vanuit de stichting zijn wij dan in contact met subsidiënten. Dan komt er geld naar binnen vloeien en
dat wordt dan verdeeld over de organisaties, de projecten die onder de stichting hangen.
Het LAFF is bijvoorbeeld zelf.. is los gegaan. Lowieke Film Festijn ook. Utrecht voor Utrecht dat
hangt hier nu nog onder, dat is een festival die we hier in huis hebben en wat eigenlijk door mijn baas
opgericht is. En naja we hebben wat kleine projecten eronder gehangen die eigenlijk allemaal zelf,
zichzelf konden bedruipen zeg maar. Dat wilde we daarmee beogen.
En nu zit daar.. het is een beetje slapende. Er zit wel een bestuur op. Er zit niet iemand op die allemaal
nieuwe projecten aanneemt. Er is een kleine verschuiving ontstaan want.. kijk die doelstellingen, die
willen wij eigenlijk ook voor de exploitatie.. die zijn eigenlijk van toepassing op de exploitatie. Want
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wij vinden het LHC, dit zijn echt wel doelstellingen van ons. En natuurlijk, wij zijn commercieel dus
we moeten wel.. we denken daar wel creatief in. Je moet wel kijken waar haal je je inkomsten vandaan.
En je kan niet puur denken van dit willen we en dit zetten we er op kwa geld en van de inkomsten
weten we het nog niet, zo werkt het niet. We moeten echt kijken van dit moeten we binnen halen.
Ondertussen probeer je wel zo breed mogelijk te kijken en ik denk dat we daar wel heel erg goed mee
bezig zijn. Als bij ons vragen komen van partijen die zegen, hé.. Ik zie dat jullie een stichting hebben
kan ik daar iets mee. Vaak adviseer ik ze dan wel of om het direct zelf te doen of, een subsidie ergens
aan te vragen, er zijn best mogelijkheden waar je dan net geen stichting voor hoeft te zijn. Of ik
probeer een regeling met ze te treffen dat ze dus vanuit de exploitatie hier terecht kunnen. De meeste
dingen doen we eigenlijk niet via de stichting omdat het eigenlijk heel veel werk is om subsidies aan te
vragen.
Ik zit hier op een positie, ik doe alle publiciteit en alle speciale evenementen, de randprogrammering en
de verhuur van zalen. En als er iets via de stichting zou binnen komen dan zit daar toch een hele
procedure aan. Dan moet je dat met het bestuur overleggen, dan moet er een subsidie geschreven
worden die moeten drie maanden van te voren binnen zijn, dan gaat er een half jaar, of zeker twee
maanden over heen tot je een uitsluitsel hebt daar over. Die rompslomp, denken wij, laten wij het via
die exploitatie doen. En dan gewoon met goede afspraken werken.
MH: Dus dat is eigenlijk meer op het bedrijfsleven niveau.
AN: ja. Er komen ook nog wel veel stichtingen bij ons, want we doen heel veel verschillende dingen
aan de sociale projecten zeg maar. Veel filmreeksen, uiteindelijk streven we altijd naar structurele
samenwerking maar.. Dat is het meest interessant voor ons dan allemaal hap snap werk. En natuurlijk
moet je dat af en toe doen want soms is een voorstelling zo leuk of boeiend dat je dat ook wel wil
ondersteunen of gewoon nodig hebt binnen je programmering. En de structurele, de vaste film reeksen,
de afspraken verschillen ook echt per partij. De ene partij heeft geen geld en hoe kunnen we het dan zo
doen dat we er beide beter van worden. Wij hebben in die zin.. we hebben onze films, onze horeca, ons
verhuur. In principe hebben we die inkomsten echt nodig. En die speciale evenementen dat doen we
niet om winst te maken, maar dan willen we in ieder geval uit de kosten komen. Dat is om ons aanbod
te verbreden. Om die grotere doelgroep aan te spreken, en soms juist die kleinere doelgroep. Soms
werken we juist met partijen samen die juist veel geld heeft dus die kunnen een deel budget doen dan.
MH: In principe haalt de stichting externe projecten binnen en doordat het gefacilliteerd wordt door de
exploitatie werken deze op die manier samen.
AN: Zo is het ook gegaan. Er heeft eigenlijk een verschuiving plaats gevonden. Vroeger zat er echt wel
iemand op de stichting, maar dat is heel moeilijk om daar.. die persoon die erop zit moet eigenlijk
zichzelf terug financiering in zo’n stichting. Vaak hebben stichtingen geen geld, die vragen subsidies
aan en daar zit het salaris in voor de medewerkers zelf. En zolang er niet verschillende projecten zijn, is
dat heel moeilijk. We hebben weleens gewerkt met een vrijwilliger daarop te zetten. Maar het is heel
moeilijk om daar iemand op te zetten, die dat en goed kan en die daar tijd voor heeft zeg maar. Vandaar
dat het een beetje slapend is. Ik ben het wel met je eens dat het.. ik heb het idee dat het een kleinere rol
heeft dan dat op de website staat. Maar het klopt wel hoe je dat schetste.
MH: Heeft de Rabobank geld geschoten als op start of zitten ze er nog steeds in?
AN: Ze zitten er nog steeds in. Het is volgens mij wel op een gegeven moment aan het afbouwen. Het
is natuurlijk een hypotheek, want dit pand is aangekocht. Als jij normaal een huis koopt dan zit je ook
heel lang aan een bank vast. Zo zitten zij ook met hun BV aan de Rabobank vast.
MH: Dat gaat eigenlijk wel goed heb ik het idee. Of niet?
AN: Dat is een heel zwaar iets geweest. Immense kosten zijn het, en je moet het wel waar maken. Het
is nog steeds best moeilijk. Je moet wel uit de cijfers komen. En het grootste deel gaat ook naar
salarissen.
Iedereen hier is in dienst (ook horeca). In dienst van de exploitatie. We hebben alleen maar een paar
vrijwilligers dat zijn de mensen die van te voren een inleiding houden bij de film.
[...]
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Alle andere mensen zijn betaald. Ik denk dat er zo’n zestig, zeventig mensen werken hier. Dan heb je
van de staf nog een aantal mensen op kantoor. Dan heb je de horeca waar bedrijfsleiders op zitten.
Kassa wordt vanuit kantoor aangestuurd. Hoofd van techniek. En van de keuken.
Dat is dan zo’n beetje de staf en daarboven dan de directie. En de rest is allemaal part time of full time,
hangt een beetje af. Het meeste is part time, veel studenten hebben hier een bij baan. Dat is toch wel je
grootste partij waar je je financiën aan kwijt bent.
MH: Dan wil ik het eigenlijk nu over de inkomsten bronnen hebben aan de hand van het model.
AN: In percentages is dat heel lastig, het is echt natte vinger werk.
Nou in feite, de grootste inkomsten bronnen is de verhuur van zalen en de horeca. En daarna komt film.
Film is geen vet pot, dat weet jij misschien ook, van ieder kaartje gaat een x bedrag naar de
distributeur. En natuurlijk we hebben, in principe is de Arthouse film ons uitgangspunt. We zijn een
filmhuis, soms zie je wel wat crossovers, dan denk je hee dat zijn best grote films. Aan de ene kant
heeft dat te maken met dat er wel een beetje een verschuiving plaats vindt. Als je kijkt naar Pathé of zo
die zijn ook wel met.. die gaan een beetje de Arthouse tak erbij pakken. De andere kant is hier dat
theaters zoals wij zeg maar wat grotere films soms hebben. En dat heeft dan ook gewoon te maken met
dat dat dan heel goed loopt en dat de distributeur die koopt films aan en die wil ze uitzetten en die zegt
hee maar deze film wil ik bij jullie draaien. En daarna, daar krijg je een kleine film bij of je kan deze
film huren en dan krijg je die straks ook. Weetje het is echt een spel. Het is echt een
onderhandelingsproces. Ja als zij tegen jou zeggen wij willen die film bij jullie en dat is echt een grote
film, die willen ze groter inzetten dan een gemiddeld of een kleiner filmhuis, ja dan moet je aan de
andere kant ook wel weer heel blij zijn. Want je hebt iedere keer weer te maken met die relatie met die
distributeurs.
[...] De programmeurs die de films kunnen bepalen, het werkt niet altijd zo. Dit willen wij alleen tenzij
je dus die subsidie krijgt. Hier in Utrecht heb je ’t Hoogt en die worden gesubsidieerd. En die worden
dan ook gesubsidieerd voor die echt kleine film. Die ze dan ook gewoon draaien en ook kunnen
draaien. Wij moeten toch meer kijken, als er bij ons vijf mensen in de zaal zitten dan zou het niet goed
komen zeg maar. Het is dan ook altijd de kosten afweging en een relationele afweging.
MH: Vastgoed/ verhuur.
AN: Ja we verhuren eigenlijk alle zalen. Ja ik ben daar mee bezig samen met een collega van mij die
daar ook in ondersteund we hebben daar puur filmzalen die overdag gewoon gehuurd kunnen worden
en soms ook ’s avonds.
MH: Wie huurt dat dan?
AN: De KPN of een stichting hier om de hoek of Tivoli heeft hier bijvoorbeeld.. die heeft hier vier keer
trainingen georganiseerd.
Kabinet gebruiken we normaal voor diner en lunch en borrel maar die vaak verhuurd wordt voor
workshops of wat dan ook. Trainingen en vergaderingen. Boven hebben we een vergader zaal en
helemaal boven ook. Dus drie vergader zalen. Mensen kunnen voor borrels huren. Alle filmzalen
worden colleges gegeven, Hoge Scholen. Dat loopt nu een beetje af, dat is jammer. In het onderwijs
mag men heel weinig nog uitbesteden, het moet eigenlijk allemaal binnenshuis. Die zitten natuurlijk
ook allemaal met kortingen. [...] Het loopt heel goed, maar dat moet ook. Daar zitten we ook wel echt
boven op, daar kan je veertig uur insteken. Wij zijn met z’n tweeën, ik denk dat het wel een voltijd
functie is. En dat is hier aan de ene kant ook zo gekomen, je hebt hier natuurlijk zo’n mooi pand.
Overdag staat het leeg bij wijze van. Voor seminars en dergelijke kun je dat gewoon afhuren. Kunnen
we nog wel meer op inspelen en winst mee maken.
MH: Wat denk je over Film on Demand?
AN: Dat is heel interessant. Zeker nu we allemaal digitaal zijn heel interessant alleen dat zul je wel
samen met distributeurs moeten doen. Voorheen had je natuurlijk, want daar hebben we zelf ook wel
over nagedacht, met speciale programma’s hee wat tof dan kan het publiek bijvoorbeeld kiezen. Maar
je ziet bijvoorbeeld, voor elke film moet je je vertoningsrecht opnieuw betalen heb je dat voor twee
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films, dat is lastig want de ene gaat afvallen want die wil je eigenlijk vaak niet betalen want dan kom je
vaak niet uit de kosten. En met 35mm moest het natuurlijk allemaal geplakt worden en dat kan je van te
voren niet zo even besluiten. En dat zijn nu wel dingen die nu interessant zijn.
MH: Want zijn jullie volledig digitaal?
AN: We zijn volledig digitaal maar hebben dus ook nog 35mm. Om te voorzien in de verhuur hebben
we overal beamers. We hebben dat nu centraal aangekocht, dat is vanuit huur koop gedaan. Wij zijn
aangesloten bij cinema digitaal. Het is hun apparatuur waar wij afschrijfkosten van hebben, ja, op basis
van huur koop.
[...] we zijn nu twee maanden digitaal. Dus ik denk dat we in een periode zitten, vooral met
distributeurs, van hoe werkt dit allemaal. Er is nog weinig gestandaardiseerd. Het gaat op een bepaalde
manier, al jaren en het is helemaal vast geroest en nu bijvoorbeeld bepaalde procedures die helemaal
opnieuw bekeken moeten worden. Want het komt nu op een hele andere manier binnen. Andere
diensten, er moet bedacht worden hoe gaan we dat nou gaan aanpakken, wie doet wat. Dus dat is een
heel traject.
MH: Merchandising, doen jullie daaraan?
AN: Waar we wel mee bezig zijn is een mate van cross selling en upselling, daar ben je wel mee bezig
als organisatie. Wat je wil is toch... Het idee is zegmaar een ontmoetingsplek en mensen die een hele
ervaring mee naar huis nemen. Je komt hier voor en film en een kopje koffie. Soms zit dat in één
pakket en soms blijf je lekker hangen. In die zin valt in mijn optiek horeca daar een beetje onder, maar
het is niet zozeer dat wij T-shirts aan het verkopen zijn. We hebben van alles, posters en DVDs. Maar
ik denk niet dat dat je winst.. je merkt gewoon dat dat niet verkocht wordt. Daar zit je winst zeker niet
in, dat is je aankleding eerder.
[..] Tien-ritten kaarten, mensen daar het voordeel van.. op wijzen. En dan heb je cadeau bonnen. Je
geeft het LHC cadeau, dat idee zeg maar. En daarmee is er natuurlijk een stukje klanten binding. Dus
dat wel.
[...] We hebben bijvoorbeeld de filmclub bijvoorbeeld nog. Mensen mogen dan elke zondag voor vijf
euro naar de film. Je krijgt een pasje met je fotootje en een logootje, het idee daarvan is dat je lid wordt
van een club. Je hoort erbij, mensen die misschien wel eenzaam zijn, mensen die het alleen maar leuk
vinden om goed koop naar de film te gaan. Ik kan niet zeggen dat dat echt winstgevend is, het is meer
de klanten binden.
MH: En sponsoring? Is ‘partners’ hetzelfde? (zie website onder ‘partners’)
AN: Nee. Het is moeilijk om één woord te verzinnen waar je iedereen onder kan scharen, wij hebben
gekozen voor ‘partners’. Het zijn de partijen met wie wij samen werken. Festivals die hier in huis
plaats vinden. Maar inderdaad een Rabobank dragen wij een warm hart toe want die is in die zin een
grote sponsor. Het zijn gewoon belangrijke partijen voor ons. En sponsoring nee.
MH: Voor de externe projecten?
AN: Via de stichting? Na ja, dat is natuurlijk binnen de subsidie wereld. Er worden altijd minder
subsidies gegeven dan gevraagd dus sponsoring vult dat eigenlijk op. Dat is ook wat ik mensen
adviseer, eerst kijken wat wij kunnen doen. Wij zijn een exploitatie, wij zijn een commercieel bedrijf
en wij hebben geen extra budget om te sponsoren.
[...] Je zit altijd wel te schakelen. We kunnen wel die club van tweeduizend euro binnen halen, maar
wat vinden we nou belangrijk. En dan zoek je wel gesloten beurzen. Bijvoorbeeld Utrecht over Utrecht
zoekt bijvoorbeeld wel bepaalde sponsoring in prijzen, dan heb je de Rabobank bijvoorbeeld die
vierduizend euro sponsort of een fotovakschool die een opleiding sponsort. Maar dan is het echt vaak
prijzen geld. Geen sponsoren in het bedrijf zelf. Mensen komen altijd voor ons met sponsoring.
[...] Het is eigenlijk wel met gesloten beurs maar we proberen wel zoveel mogelijk mensen te bereiken
en in te steken op hun bezoek.
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[...] Alle horeca wordt gesponsord door Brand. Het is niet heel veel en het is een soort afspraak
waardoor wij aan elkaar gebonden zijn. Niet echt grote partijen.
MH: Matching.
AN: Gaat ook niet echt op.
MH: Co Financiering.
AN: Uiteindelijk.. ik denk in principe niet. Maar ik denk wel dat.. er zijn wel drie BVs 1) Jos Stelling
BV, dat is de BV waaruit mijn baas films maakt
2) Springhaver
3) Louis Hartlooper Complex
Dat zijn wel drie BVs, hoe dat precies zit onderling dat weet ik niet precies. Maar het kan best, de ene
staat wel garant voor de ander. Het feit dat Springhaver al bestond en zo goed liep heeft kunnen maken
dat wij hier wel de investeringen konden doen. Die hebben ook heel lang de inkomsten gegenereerd om
ook weer hier dingen te kunnen doen. Echt cofinanciering is het niet.
MH: Mecenaat, vriend en kennis?
AN: Dat is ooit opgezet maar eigenlijk weet niemand meer hoe of wat. Het is niet wat we nu nog (dit
jaar) als inkomsten kennen.
MH: Dus eigenlijk zitten de inkomsten in verhuur van zalen en de horeca en daarna film.
AN: Ja je moet het wel hebben van de mensen die ook een drankje komen drinken zeg maar. Alleen
film, ja dan moet je filmzaal vol zitten, maar dat is niet altijd zo.
[...]
Ik doe ook de publiciteit en ik zou graag zo’n mooi boekje willen hebben zoals ze die hebben in
Amersfoort. Maar dat kunnen wij gewoon niet. We zijn een première bioscoop. De wat kleinere
filmhuizen programmeren niet per week maar soms per maand en die kunnen dan zo’n boekje
uitgeven.
MH: Wat is jullie publieksdoelgroep, in de zin van kan je een bepaalde groep aanwijzen? Komen
bijvoorbeeld al die studenten die hier wonen naar het LHC?
AN: Nee. Het is een beetje verschillend. Wat je ziet, wat filmhuispubliek is, is voornamelijk hoog
opgeleid, wat ouder. Voornamelijk wat ouder publiek, het kan zijn dat je dat op een gegeven moment
leert waarderen, Arthouse film. Het zijn over het algemeen wat minder snelle films. Dat is je basis
publiek en harde kern. Wij hebben heel veel mensen die veel terug komen. Op woensdag middag
hebben we hier de sneak preview altijd, dat is heel leuk, om twee uur en het is helemaal vol. Het was
altijd tussen veertig en zestig en later hebben we al tachtig en een keer honderd. Dat zijn mensen van
overwegend vijftig plus, er komen ook wel wat jongeren bij. Misschien vijfenzestig plus, dat is heel
schattig. [..] Aan de andere kant willen we juist heel laagdrempelig zijn en iedereen naar binnen halen.
Juist door je randprogrammering denk ik, maak je ook dit tot wat het is. Niet alleen een filmhuis, maar
dat je hier ook lekker kan zitten. Juist door ‘moves that matter’ bijvoorbeeld trek je een bepaalde
publieksgroep aan, maar door psycho analyse en film trek je weer andere partijen. (47.45)
[...]
AN: Je moet vooral de kwaliteit in de gaten houden. De mensen die hier komen dat die ook terug
komen, het is natuurlijk spread the word. Mee eens (klanten binding belangrijker dan nieuwe groepen
aanspreken). Maar probeer zeker ook op andere partijen te richten, maar dat is dan doordat ik met vele
partijen samen werk. Dat is bij ons wel de kracht en onze insteek, is dat die samenwerking.. Hier aan
de overkant zit de USBO, vanuit de Universiteit Utrecht, bestuurskunde zit daar allemaal. Daar hebben
we een jaarlijks film reeks, is het inmiddels al voor het derde jaar dat we dat samen doen. Zij doen dan
een wetenschappelijke explicateur noemen we dat. Leveren zij gezamenlijk de film keuze. Naja een
heel event. Zij sturen dat weer via hun netwerk uit. En daar maken wij heel veel profijt van. Dat vind ik
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de kracht, wij gaan via dat netwerk dan helemaal mee. Je kan ook samenwerken met gesloten beursen.
Alleen de meerwaarde is dan dat netwerk en zichtbaarheid vergroten.
[...]
Basisscholen hebben nog niet echt budget voor cultuur. Dus dat is moeilijk. Middelbare scholen is iets
makkelijker. En het ligt bij mij. We hebben daar niet een afdeling voor. Binnen het netwerk dat we
hebben doen we mee. Moviezone. We zouden er meer uit kunnen halen maar dat is puur dat je dan
denkt op langer termijn. Aan je binden, laat ze aan cultuur snuffelen. Voor zo’n school wil je ook je
best doen, maar het is absoluut niet winstgevend.
AN: Utrechts Centrum voor de Kunsten onderzoek. Iedereen komt naar jullie toe. Er zijn hele
verschillende lagen die hier naar binnen lopen. Komt misschien door het aanbod of de locatie, maar
vooral ook omdat we heel laagdrempelig zijn. Iedereen kan hier gewoon naar binnen lopen.
Publiciteit en wat je neerzet is heel belangrijk.
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