Beleidsplan Stichting Filmhuis Schoorl
Inleiding
In dit beleidsplan legt de Stichting Filmhuis Schoorl ( de stichting ) haar beleid voor
2021-2024 vast. Filmhuis Schoorl (FHS) is initieel gestart per januari 2019 als onderdeel van
Stichting Dorpcentrum Schoorl "De Blinkerd" met als doel de terugloop van het gebruik van
Stichting De Blinkerd te keren. De exploitatie van het FHS werd geheel door vrijwilligers
uitgevoerd. Per januari 2021 heeft Stichting De Blinkerd acuut het FHS stopgezet en de
vrijwilligers aan hun lot overgelaten. Het vrijwilligersteam heeft besloten zich in te zetten voor
het behoud van het FHS als sociaal platform

Strategie
Kernprincipes en uitgangspunten van de stichting
Inmiddels is d.d. 9 maart 2021 Stichting Filmhuis Schoorl opgericht met het doel door middel
van het vertonen van films, bezoekers de gelegenheid te bieden om nieuwe contacten op te
doen en bestaande contacten te onderhouden.
De stichting heeft geen winstoogmerk.
Geld dat overblijft na opheffing van de stichting zal worden besteed aan een ANBI met een
soortgelijk doel.

Missie
Stichting Filmhuis Schoorl wil door het vertonen van films bijdragen aan het verminderen van
de eenzaamheid en het vergroten van de sociale cohesie met name binnen de Schoorlse
gemeenschap.

Werkzaamheden van de stichting
Om de doelstelling te bereiken doet de stichting het volgende:
● een laagdrempelige opzet met lage entree prijzen,
● films combineren met muziek, literatuur, theater, cursussen etc.,
● samenwerking met maatschappelijke instellingen, verenigingen, scholen etc.
● samenwerking met film- en documentairemakers,
● interactie met lokale ondernemers en bewoners.

Beleidsplan Filmhuis Schoorl 2021-2024 - pagina 1

Beleid
Te verwachten werkzaamheden van de stichting
●
●
●
●

de eerder genoemde werkzaamheden van FHS continueren op een nieuwe locatie
filmclub oprichten en promoten
filmvertoningen en speciale activiteiten organiseren
donatieplan opstellen.

Werving van gelden
●
●
●
●

- donatiemogelijkheid via de website;
- advertentiemogelijkheid bij de filmvoorstellingen
- actief benaderen van sponsoren
- subsidieverzoeken indienen.

Beheer
Vermogen van de stichting
De stichting heeft op het moment van het schrijven van dit beleidsplan nog geen eigen
vermogen. Het doel is om het vermogen te vergroten en daardoor nog beter de doelstelling
van de stichting te verwezenlijken.

Beschikken over het vermogen van de stichting
De stichting bestaat uit een driepersoonsformatie: voorzitter, secretaris en penningmeester.
Het vermogen wordt, zoals gebruikelijk is, beheerd door de penningmeester. In de
bestuursvergaderingen komen het beleid en financiën standaard op de agenda.
De bestuurders ontvangen geen beloning, noch een vergoeding voor hun diensten.

Organisatiestructuur
Bestuur
●
●
●

Anjo Smit: Voorzitter
Esther Otjes: Secretaris
Hans Stoop: Penningmeester
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Vrijwilligers
De activiteiten van het FHS worden geheel door vrijwilligers uitgevoerd. Op dit moment
hebben we 35 vrijwilligers die hun werk en expertise inzetten in onze “Teams” organisatie.

Financiën
De inkomsten komen uit verschillende bronnen, de abonnementsgelden voor de filmclub, de
toegangskaarten, de bar-omzet, de schermreclame, sponsorgelden, subsidies en giften.
Onze belangrijkste kosten zijn huur filmzaal, licenties, aankoop DVD's, publiciteit.

Schoorl
10 juni 2021
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