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stichting focus filmtheater arnhem stelt zich tot doel de 
belangstelling voor film- en beeldcultuur bij een zo groot en 
divers mogelijk publiek te stimuleren door een bloeiend en 
gevarieerd cultureel filmklimaat te kweken en in stand te 
houden. 

leidend daarbij is de overtuiging dat film, naast zijn  
amusementswaarde, van grote betekenis is in persoonlijke, 
culturele en meer algemene maatschappelijke ontwikkelingen 
en debat.

ter verwezenlijking van deze doelstelling organiseert focus  
een veelzijdige programmering van onder meer actuele 
kwaliteitsfilms, hoogtepunten uit de filmhistorie, themareeksen, 
documentaires, kinderfilms en educatieve activiteiten. 

ten behoeve van speciale projecten wordt intensief samenge-
werkt met een keur aan lokale, regionale en landelijke (film)
culturele en/of maatschappelijke instellingen en organisaties. 

stichting focus filmtheater arnhem is een stichting zonder 
winstoogmerk en maakt als culturele instelling onderdeel uit van 
de gemeentelijke culturele basisinfrastructuur.

mIssION statemeNt

film is, naast zijn amusementswaarde, van 
grote betekenis in Persoonlijke, culturele 
en meer algemene maatschaPPelijke 
ontwikkelingen en debat
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terugblIk
in 2018 vergaderde het bestuur zeven keer mét, en enkele 
malen zonder de directie. naast de bespreking van reguliere 
onderwerpen als begroting, jaarrekening en filmvertoningen, 
was 2018 vooral het jaar van de verhuizing van focus van de  
korenmarkt naar het audrey hepburnplein. dit laatste onder-
werp kwam dan ook in alle bestuursvergaderingen uitgebreid 
aan de orde.

naast de nieuwe huisvesting m.i.v. 22 april kreeg focus 
filmtheater, door de gewijzigde organisatie, ook te maken met 
vele nieuwe medewerkers en vrijwilligers. tevens vond er een 
directiewisseling plaats; henk bitter en charlie cappetti maak-
ten plaats voor monique in het veld. zij nam het directiestokje 
over op 1 juli. op 15 juni vond de officiële opening plaats van het 
nieuwe pand op het audrey hepburnplein. 

niet alleen het filmtheater kreeg meer zalen en technische 
mogelijkheden tot zijn beschikking, ook de horecamogelijk-
heden namen na de verhuizing flink toe. in de oude locatie 
op de korenmarkt konden slechts op beperkte schaal snacks 
en drankjes worden geserveerd. met de verhuizing naar het 
audrey hepburnplein konden de horeca-activiteiten fors worden 
uitgebreid en geprofessionaliseerd. daartoe is in september 
2017 een separate rechtspersoon opgericht die vanaf 25 april 
haar deuren heeft geopend; focus horeca b.v.. stichting focus 
filmtheater is enig aandeelhouder van focus horeca b.v. bij het 
publiek is de horeca b.v. bekend onder de naam focus eten & 
drinken, een volwaardige horecalocatie waar je kunt ontbijten, 
lunchen, dineren en borrelen.

focus filmtheater arnhem werd in 2018 zeer goed bezocht. het 
nieuwe filmtheater blijkt een grote aantrekkingskracht te heb-
ben op de arnhemse bevolking (en omstreken) getuige het grote 
aantal bezoekers - bezoekers die vrijwel unaniem enthousiast 
zijn over de nieuwe locatie en het zeer uitgebreide filmaanbod. 

in financieel opzicht was 2018 een overgangsjaar, als gevolg 
van de verhuizing naar de nieuwe locatie en de daaropvolgende 
schaalvergroting. van beperkte opbrengsten uit drie zalen ging 
focus naar meer vertoningen, verdeeld over vijf zalen en een 
dakzaal voor openluchtvertoningen. dit leidde tot hogere  
opbrengsten dan vooraf begroot. het verwerven van deze 
opbrengsten bracht in het openingsjaar echter ook onverwachte 
extra kosten met zich mee. de financiële uitwerking hiervan is 
terug te vinden in het financiële gedeelte van het jaarverslag.

vooruItblIk
focus filmtheater heeft een wervelende start gemaakt. nu is 
het zaak dit te continueren, c.q. verder uit te bouwen door niet 
alleen een goed, herkenbaar en afwisselend filmaanbod te  
bieden, maar ook door andere culturele en zakelijke evenemen-
ten te organiseren, waarmee focus nog vastere voet aan de 
grond krijgt in cultureel arnhem. een culturele instelling waar 
je niet meer omheen kunt!

focus eten & drinken zal zijn plaats binnen de arnhemse  
horecawereld verder gaan ontwikkelen. met het grote aanbod 
van horecagelegenheden in de binnenstad is er veel concur-
rentie en het café-restaurant zal zich dan ook moeten blijven 
onderscheiden. dit doet focus | eten + drinken door een goed 
en gevarieerd aanbod te bieden en een gastvrije ontvangst te 
creëren voor niet alleen filmbezoekers, maar ook voor bezoe-
kers die alleen komen eten en/of drinken.

namens het bestuur van stichting focus filmtheater, 
Henry Vos
3 april 2019

BestUUrsverslag

bezoekers zijn vrijwel unaniem enthousiast 
over de nieuwe locatie en het zeer 
uitgebreide filmaanbod
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xx focus filmtheater arnhem vertoonde in 2018 in totaal 358 
verschillende titels in 6.188 voorstellingen. 

xx het totaal aantal bezoeken bedroeg 110.869, een stijging 
van 57% ten opzichte van 2017.

xx het aandeel van focus junior, het kinderfilmprogramma 
van focus, was 4.264 bezoekers in de leeftijd van 3 tot 12 
jaar. 

xx focus ontving 7616 scholieren en studenten voor educatieve 
voorstellingen. 

xx het totaal aantal betalende bezoekers is 32% groter dan 
waarmee in de begroting was gerekend.

een verhuizing en schaalvergroting brengt de nodige kosten met 
zich mee. hierop is in de afgelopen jaren al geanticipeerd. in de 
begroting die voor de verhuizing is opgesteld voor ‘overgangs-
jaar 2018’, was een negatief resultaat voorzien. de stichting 
heeft geïnvesteerd in een publiciteitscampagne rondom de 
verhuizing en opening van het nieuwe pand. daarnaast zijn er 
eenmalige extra kosten geweest als gevolg van de verhuizing 
zelf. het werkelijke negatief resultaat is in 2018 groter dan 
destijds begroot. deze wordt gedekt door een onttrekking aan 
de bestemmingsreserve huisvesting en het stichtingsvermo-
gen. de vermogenspositie van de stichting is na aftrek van deze 
mutaties, evenals daarvoor, gezond.

2018 In cIjFers 
aantal titels: 358
aantal voorstellingen: 6.188
totaal aantal bezoekers: 110.869
gemiddeld bezoekersaantal per voorstelling: 18
gemiddelde zaalbezetting: 23%

top 5 best bezochte FIlms

tItel voorstel-
lIngen bezoekers

three billboards outside 
ebbing, missouri 148 4.486

den skyldige 138 3.271

a star Is born 126 2.615

the post 104 2.558

lady bird 103 2.467

totaal 619 15.397

resUltateN

het totaal aantal betalende bezoekers is 
32% groter dan waarmee in de begroting was 
gerekend
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actueel aanbod van kwalIteItsFIlms
de basis van de programmering bestaat uit een selectie van het 
actuele aanbod van kwaliteitsfilms, uiteenlopend van op filmfes-
tivals van o.a. cannes, berlijn, venetië, toronto en rotterdam 
vertoonde en bekroonde titels, tot belangwekkende non-fictie- 
en kunstzinnige films. nadruk ligt hierbij op films uit europa, 
met extra aandacht voor nederland, en niet-westerse culturen. 
focus biedt zo een panoramisch venster op de wereld, waarbij 
culturele diversiteit binnen de programmering een vanzelfspre-
kendheid is.

waar het op de korenmarkt met drie zalen niet mogelijk was 
om alle relevante films in landelijke première mee te draaien, is 
dat op de nieuwe locatie met vijf zalen veranderd; de infrastruc-
tuur ligt er nu om vrijwel alle belangrijke premières in het 
programma op te nemen. bovendien zijn de distributeurs door 
de stijgende bezoekersaantallen, en een inmiddels kraakhel-
dere verhouding qua filmvertoners in arnhem, beter bereid om 
hun films in focus te leveren. resultaat: in 2018 waren ruim 150 
films direct vanaf hun nederlandse première in focus te zien, 
significant meer dan de 100 van 2017. hierdoor sluit het aanbod 
aanzienlijk beter aan bij wat voorbijkomt in (landelijke) media en 
marketingcampagnes, met als direct gevolg dat focus relevan-
ter wordt als filmtheater.

de top tien van best bezochte films in 2018 bestond uit Three 
Billboards Outside Ebbing, Missouri, Den Skyldige (The Guilty), A 
Star is Born, The Post, Lady Bird, Todos Lo Saben, The Shape of 
Water, The Children Act, Girl en BlacKkKlansman.

de films uit deze top tien waren samen goed voor 23% van het 
totaal aantal bezoekers. in 2017 was dit percentage 29%. dit 
illustreert dat focus het afgelopen jaar minder afhankelijk was 
van de toptitels en hoezeer het filmtheater dus in de nieuwe 
situatie in staat is om het bezoek te verdelen over een breder 
aanbod aan cultureel en maatschappelijk belangwekkende 
kwaliteitstitels. zie de bijlage voor een overzicht van alle in 2018 
vertoonde films.

PrOgramma

het aanbod sluit nu aanzienlijk beter 
aan bij wat voorbijkomt in (landelijke) 
media en marketingcamPagnes, met als 
direct gevolg dat focus relevanter 
wordt als filmtheater
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lokale samenwerkIng en meerwaarde 
voor de stad
voor een sterke lokale culturele infrastructuur is samenwer-
king tussen culturele instellingen en allerlei kleine en grote 
organisaties van groot belang. de gemeentelijke cultuurnota 
stroom stimuleert deze samenwerkingsverbanden. focus is 
ervan overtuigd dat het bundelen van krachten in veel gevallen 
meer oplevert dan de som der delen. het nieuwe filmtheater 
met zijn uitstekende facilitaire en technische mogelijkheden 
en een significante uitbreiding van programmaslots, kan, beter 
dan in het oude onderkomen, die ambitie materialiseren. op het 
gebied van samenwerking heeft focus onder meer de volgende 
evenementen georganiseerd en/of uitgevoerd:

xx net als veel andere arnhemse instellingen nam focus in 
januari deel aan de eerste arnhemse uitnacht. zowel kwan-
titatief (volle zalen) als kwalitatief (enthousiast publiek) een 
succesvol evenement. focus vertoonde de fraaie animatie-
film The Red Turtle met een live gemaakte muziekscore van 
silent live en in een andere zaal een programma van het 
filmmakersplatform gelders doek met werk van vooral  
arnhems filmtalent. heldere marketing, compacte organi-
satie en grote betrokkenheid van de deelnemende organisa-
ties maakten dit tot een veelbelovende eerste editie.

xx het hierboven genoemde gelders doek verwierf ook in 2018 
een vaste plek in focus: maandelijks ontmoeten filmmakers 
uit de regio elkaar en een publiek van filmliefhebbers.  
zowel gevestigde filmmakers als studenten delen hun  
kennis en hun werk. 

xx in samenwerking met de dag van de architectuur organi-
seerde focus de vierde editie van het arnhem architectuur 
film festival. op vier dagen werd een verrassend en  
gevarieerd programma van architectuurfilms vertoond,  
met inleidingen en gesprekken. thema’s waren dit jaar 
identiteit, visie op de maatschappij en hoe de politiek in-
vloed heeft op de gebouwde omgeving.

xx ook dit jaar organiseerde focus weer de cursus boek&film 
in samenwerking met de volksuniversiteit. in het seizoen 
2018/2019 dat in oktober 2018 van start ging, was het aantal 
cursisten (ruim 250!) groter dan ooit tevoren. 

xx jaarlijks accommodeert focus eindexamenpresentaties van 
het conservatorium van artez en van het roc rijn ijssel, 
opleiding video-editor/camera, waar studenten hun werk op 
het grote witte doek kunnen presenteren aan het publiek. 

xx focus programmeerde en accommodeerde twee keer een 
zeer goed bezochte skar-klantendag waarop gezinnen met 
jonge kinderen heel laagdrempelig kennis konden maken 
met het filmtheater.

xx de grote opening van het nieuwe focus op 15 juni, geor-
ganiseerd in samenwerking met studio halfvol, had zeer 
nadrukkelijk als uitgangspunt ‘voor en met arnhem’ en 
daarom  waren er bijdragen van een groot aantal lokale par-
tijen: gelders doek en go short leverden korte films, spoken 
word collectief ‘mensen zeggen dingen’ maakte grote 
indruk in de dakzaal, danscollectief arnhemse meisjes gaf 
overal in het pand kleine dansoptredens, met sterrenwacht 
Presikheaven werd er naar de sterren gekeken, chefs de 
Partie bracht zaal 2 aan het dansen, en nog veel meer.

xx eind juni, begin juli was focus een belangrijke locatie voor 
Arnhem, de stadsopera van muziektheater de Plaats. voor 
veel arnhemmers was dit een prachtige, multimediale  
kennismaking met het nieuwe focus.

xx in samenwerking met toneelgroep oostpool organiseerde 
focus een interessante cross-over, bestaande uit een 
bezoek aan de theatervoorstelling Cinema van jeroen de 
man in huis oostpool, een zaalgesprek met journalist joyce 
roodnat en de man in focus en aansluitend de vertoning 
van één van de mans favoriete films The Lunchbox. 

xx de arnhemse kinderboekenschrijfster/illustratrice Yvonne 
jagtenberg gaf voorafgaand aan de filmklassieker Mon 
Oncle van jacques tati een inleiding over het prachtige 
prentenboek Mijn wonderlijke oom, dat zij naar aanleiding 
van tati’s film heeft gemaakt.

xx rondom de market garden-herdenking op 17 september, 
werd in de openluchtzaal (zaal 6) de film Douglas J.  
Charlton: Tien dagen in september ’44 vertoond, gevolgd 
door een Q&a met de makers.

xx arnhemse eventorganisator 8bahn legde vanaf het dak van 
focus een livestream aan: de verrichtingen van hun dj’s 
konden live gevolgd worden via social media.

xx in het kader van theater na de brug vertoonde focus de 
korte film De Kist, waarbij de makers aanwezig waren, en de 
korte voorfilm VERZET - Remco Campert. 

xx in het kader van de arnhemse Popronde konden gasten van 
focus | eten + drinken genieten van twee optredens.

xx focus werkte samen met bridge to the future in een drie-
delig filmprogramma rondom het thema geweldloos verzet: 
steeds met een inleiding of een zaalgesprek. bttf heeft er 
veel tijd in gestoken om leerlingen en studenten van ver-
schillende opleidingen op de been te brengen, met succes!

voor een sterke lokale culturele 
infrastructuur is samenwerking tussen 
culturele instellingen en allerlei kleine en 
grote organisaties van groot belangPrOgramma
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maatschappelIjke samenwerkIngs- 
projecten
focus droeg ook in 2018 bij aan maatschappelijke projecten 
met speciale filmvoorstellingen en themaprogramma’s. enkele 
voorbeelden:
xx een belangrijk en actueel programma is de film-en-debat-

reeks movies that matter on tour, waarvoor focus de krach-
ten bundelt met het landelijke movies that matter film-
festival. bij de maandelijkse vertoning van een film waarin 
mensenrechten centraal staan, wordt een verdiepingspro-
gramma georganiseerd met expertgasten uit verschillende 
kringen (mensenrechtenorganisaties, de academische 
wereld, politiek, maatschappelijke organisaties). 

xx in het kader van state of fashion werd de kritische docu-
mentaire River Blue vertoond, met inleiding.

xx focus junior organiseerde in samenwerking met na-
tuurcentrum arnhem een workshop in de pauze van een 
kinderfilm met als doel kinderen te prikkelen tot een groter 
bewustzijn van de natuur.

xx focus stelde zijn zaal beschikbaar voor twee leerlingen van 
het beekdal lyceum die voor hun profielwerkstuk een film 
hadden gemaakt. voor een enthousiaste zaal vol familie, 
vrienden, klasgenoten en docenten werd bekend dat het 
ambitieuze en getalenteerde tweetal een tien had gekregen 
voor het ‘profielwerkstuk’.

dIversIteIt In aanbod en publIeksbereIk
naast het actuele aanbod besteedt focus ruim aandacht aan 
vele andere aspecten van filmcultuur. enkele voorbeelden uit de 
programmering van 2018:
xx déjà vu klassiekerreeks: dit programmaonderdeel bestond 

uit twee filmreeksen (voor- en najaar), waarin onder  
anderen todd haynes, jim jarmusch, martin scorsese,  
federico fellini, andrei tarkovski, jacques tati en billy 
wilder centraal stonden. naast filmvertoningen bestonden 
de reeksen uit extra randprogrammering als inleidingen, 
nagesprekken en filmconcerten. 

xx cracking the frame is een programmareeks met maande-
lijks een documentaire over internationale kunstenaars die 
het culturele landschap een ander aanzien hebben gegeven. 

xx best of idfa on tour en best of go short! zijn program-
ma’s waarmee deze twee belangrijke nederlandse filmfes-
tivals met hun topstukken van dat jaar het land in trekken. 

xx focus nam ook in 2018 deel aan de europese dag van de 
korte film: dit jaar met een programma voor volwassenen 
en voor kinderen.

xx in het programma iffr Preview vertoonde focus de  
australische film Sweet Country. 

xx in de reeks exhibition on screen wordt maandelijks een 
documentaire vertoond over toonaangevende internationale 
exposities van grote kunstschilders. incidenteel met een 
kunsthistorische inleiding.

xx in 2018 vonden er verschillende filmvoorstellingen met live 
muziek plaats: silent live begeleidde The Red Turtle en 
Voyage of Time, en tijdens de opening maakten zij muziek bij 
een aantal korte films. daarnaast maakte kevin toma een 
prachtscore bij The General. ter gelegenheid van de  
25e sterfdag van federico fellini bracht het nijmeegse  
gezelschap i compani een ode aan de maestro.

xx in de warme zomer van 2018 kon focus zijn unieke dakzaal 
optimaal in gebruik nemen. vanaf eind juli tot half septem-
ber waren er wekelijks op donderdag, vrijdag en zaterdag 
en in sommige weken zelfs dagelijks voorstellingen in de 
buitenlucht. bij het programmeren werd nadrukkelijk reke-
ning gehouden met geschiktheid voor een brede doelgroep. 
hoewel het publiek niet alleen uit jongeren bestond, was 
het wel opvallend dat deze bezoekersgroep aanmerkelijk 
jonger was dan regulier het geval is.

xx niet direct een film, maar wel zeer gewaardeerd door de 
deelnemers was de unieke muzikale filmquiz in samenwer-
king met de arnhemse band enge buren.

regelmatig organiseert focus voorstellingen in aanwezigheid 
van de filmmaker en/of andere expertgasten. zo waren er aan-
sprekende gasten aanwezig bij voorstellingen van onder andere 
Billy (theo maassen), Blue Orchids (johan grimonprez), Doof 
Kind (alex de ronde) en Klanken van Oorsprong (hetty naaikens 
retel heimrich).

FIlmclub arnhem
in oktober startte de veertiende jaargang van filmclub arnhem, 
waarin deelnemers aan dit ‘cinema-abonnement’ eenmaal per 
maand een film wordt aangeboden (inclusief koffie of thee). het 
initiatief, afkomstig vanuit het publiek en door focus enthou-
siast omarmd, mag zich in een groeiende groep van inmiddels 
628 deelnemers verheugen. in 2017 waren dat er nog 560, dus 
er zit een significante stijging in. de voorstellingen, vaak voor-
premières van belangrijke nieuwe titels, worden kort ingeleid 
door de programmeurs van focus. naast de filminhoudelijke 
relevantie is het ook een belangrijke ontmoetingsplek geworden 
voor veel leden.

focus droeg ook in 2018 bij aan 
maatschaPPelijke Projecten met 
sPeciale filmvoorstellingen en 
themaProgramma’s

PrOgramma

9Dogman
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in totaal ontving focus junior in 2018 
ruim 4200 bezoekers, een forse stijging 
ten oPzichte van de 3100 in 2017

steeds meer kinderen en jongeren weten de weg naar  
focus filmtheater te vinden om te kijken naar een (artistieke) 
jeugdfilm. in totaal ontving focus junior in 2018 ruim 4200 
bezoekers, een forse stijging ten opzichte van de 3100 in 2017. 
naast films waren er diverse knutselactiviteiten, een speciaal 
focus mini’s-programma voor peuters, en rond halloween de 
jaarlijkse (uitverkochte) griezelavond. 

voor schoolkinderen programmeert focus junior een geva-
rieerd aanbod van kinderfilmklassiekers, premièrefilms en 
thematisch gekozen films, bijvoorbeeld in het kader van de 
kinderboekenweek, cinekid of het sprookjesfestival. 
op gezette tijden wordt bij de voorstellingen voor de jongere 
kinderen (van 4 tot 8 jaar) een activiteit georganiseerd in de 
pauze. zo werd rond sinterklaas de sinterklaasfilm Trippel 
Trappel Dierensinterklaas vertoond met een pauze waarin de 
kinderen dieren konden boetseren van fondant. 
de activiteiten van focus junior worden georganiseerd en 
uitgevoerd samen met een enthousiaste groep vrijwilligers.

ook met iets oudere jongeren is in het programma rekening 
gehouden. de dakzaal (zaal 6) is gedurende de zomer op 
(vooral) droge dagen geprogrammeerd met een laagdrempelig, 
zomers en af en toe thematisch georganiseerd filmaanbod. bij 
het programmeren is nadrukkelijk rekening gehouden met ge-
schiktheid voor een doelgroep van jongeren. hoewel het publiek 
niet alleen uit jongeren bestond, was het wel opvallend dat deze 
bezoekersgroep aanmerkelijk jonger was dan regulier het geval 
is. daarnaast is er een clubnacht georganiseerd in combinatie 
met de vertoning van de documentaire studio 54 i.s.m. collectief 
chefs de Partie, speciaal gericht op een doelgroep van jonge-
ren. ook in de premièreprogrammering werd rekening gehou-
den met het belang van het aantrekken van een jonger publiek. 
zo werd bijvoorbeeld de geslaagde hollywood-productie A Star 
Is Born bewust daarvoor in het programma opgenomen.

jeUgd eN jONgereN

in totaal ontving focus junior in 2018 
ruim 4200 bezoekers, een forse stijging 
ten oPzichte van de 3100 in 2017

10A Star Is Born
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les In het donker!
focus werd ook in 2018 bezocht door een groot aantal 
scholieren en studenten uit het basis- en voortgezet onder-
wijs, mbo en hbo. in totaal ontving focus 7616 scholieren en 
studenten, onder wie een groot aantal jonge bezoekers uit de 
buitenschoolse opvang i.s.m. kinderopvangorganisatie skar. 

als schoolvoorstelling werden er bijzondere vertoningen 
georganiseerd van films als Wad, Overleven op de Grens van 
Water en Land, Vechtmeisje, Girl en Niemand in de Stad, vaak in 
combinatie met een inleiding of workshop. een van de voorstel-
lingen van Wad, Overleven op de Grens van Water en Land was 
een samenwerking met inscience filmfestival: voorafgaand aan 
de film was er een inleiding van een wetenschapper en had het 
enthousiaste jonge publiek de mogelijkheid tot het stellen van 
vragen. ook was er een voorstelling van de film Vechtmeisje 
waarbij de arnhemse hoofdrolspeelster aiko beemsterboer 
aanwezig was voor een Q&a/meet & greet. 

focus nam ook dit jaar deel aan de intropoly, het stadsbrede 
introductieprogramma voor eerstejaarsstudenten van artez, 
de han en van hall larenstein. op één middag kwamen er 
ruim driehonderd studenten langs in focus voor een speciale 
intropoly-filmquiz. in diezelfde introductieweek ontving focus 
de nieuwe buitenlandse studenten van artez voor een engelse 
filmvoorstelling. de jarenlange samenwerking met de opleiding 
av-specialist, team media, van het rijnijssel werd gecontinu-
eerd met diversen voorstellingen van verschillende jaargangen, 
waarbij de studenten hun av producties op het grote doek 
konden presenteren. ook de diploma-uitreiking vond in focus 
plaats. de afdeling compositie film en theater van artez  ge-
bruikte de zalen van focus om de audio designs te optimalise-
ren en presenteerde ook bij focus de examenwerkstukken.

pr8cultuurprogramma
via het Pr8cultuurprogramma - een duurzaam samenwerkings-
verband van acht arnhemse culturele instellingen, de gemeen-
te arnhem, kunstbedrijf en arnhemse basisscholen - werden 
maar liefst 1674 leerlingen in de onderbouw en middenbouw 
van het primair onderwijs bereikt. de Pr8films Emil en Ida van 
de Hazelhoeve (groep 1 & 2) en Het lied van de zee (groep 5 & 
6) werden voorzien van een digitaal lespakket en twee korte 
voorfilms die speciaal voor dit programma zijn ontwikkeld en 
aansluiten bij de leeftijdsgroepen.

edUCatIe 

in totaal ontving focus in 2018 7616 
scholieren en studenten, onder wie 
een groot aantal jonge bezoekers uit 
de buitenschoolse oPvang i.s.m. 
kinderoPvangorganisatie skar.
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volwassenen
in oktober 2018 startte de twaalfde editie van de succesvolle 
filmcursus boek & film, georganiseerd i.s.m. met volksuniver-
siteit arnhem, met zeven maandelijkse films met inleiding en 
nagesprek onder leiding van film- en literatuurkenner harry 
Peters. 
vanaf het moment dat focus in het nieuwe pand gehuisvest 
was, zijn er meer films met inleidingen geprogrammeerd, 
voortvloeiend uit de ambitie om educatie in de brede zin van 
het woord - dus ook buiten opleidingskaders - prominenter 
op de agenda te zetten. een belangrijk uitgangspunt daarin is 
de overtuiging dat het bieden van kennis en achtergronden er 
voor kan zorgen dat films niet alleen anders of beter begrepen 
worden maar kijkervaringen ook intenser worden en meer 
beklijven. dat geldt ook voor voorstellingen in aanwezigheid van 
de makers: het organiseren van Q&a’s biedt bezoekers inzicht 
in het complexe, zeer interessante proces dat filmmaken is, en 
geeft aanwezigen ook een mooie gelegenheid direct in gesprek 
te raken met makers.
waar mogelijk en relevant zijn er bij individuele filmvoorstel-
lingen inleidingen en nagesprekken georganiseerd met experts 
en filmmakers. zo waren er inleidingen bij onder meer elem 
klimovs Kom en Zie, Stalker van tarkovski, Die Ehe der Maria 
Braun van fassbinder, Otte e Mezzo van fellini en bij Novecento 
van bertolucci. in de zomermaanden organiseerde focus als 
onderdeel van het fashion & design festival arnhem vier voor-
stellingen van audrey hepburn-films met inleidingen vanuit ver-
schillende invalshoeken door experts op het gebied van mode, 
film en literatuur. cultuurhistorica sara hoogveld gaf twee 
interessante lezingen: een over mode in franse filmklassiekers 
(i.h.k.v. fdfa) en Chiaroscuro, over schilderkunst en italiaanse 
filmtaal, vooruitlopend op de voorstellingen van Novecento.

edUCatIe

er zijn meer films met inleidingen  
geProgrammeerd, voortvloeiend uit de 
ambitie om educatie in de brede zin van 
het woord Prominenter oP de agenda 
te zetten
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de marketing en publiciteit stond in 2018 voor een groot deel in 
het teken van de transitie van de korenbeurs naar het audrey 
hepburnplein. een belangrijke opdracht voor het nieuwe pand 
was (en is) het aantrekken van nieuwe doelgroepen, het ombui-
gen van eventuele negatieve sentimenten rondom de bouw van 
het nieuwe focus en het verlagen van de drempel. het nieuwe 
focus moet, nog meer dan het al was, een podium zijn voor, 
met en door de stad. een plek waar een groot deel van arnhem 
zich moet kunnen thuis voelen. om zoveel mogelijk mensen 
mee te nemen in de bouw van het nieuwe focus werd al in een 
vroeg stadium een ‘focus verhuist’-campagne ingezet, met 
een eigen website, flyers, posters, blogs, e.d. het doel van deze 
campagne was om zo transparant mogelijk te zijn over de bouw 
en de (politieke) achtergrond, uit te leggen waarom het audrey 
hepburnplein de beste plek was voor een nieuw filmtheater en 
om enthousiasme te genereren voor het nieuwe pand en alle 
nieuwe mogelijkheden die dit met zich mee zou brengen. 

de officiële opening van het nieuwe focus bestond uit een ope-
ningsmaand (mei 2018), uitmondend in een openingsavond op 
15 juni 2018. om dit bekend te maken bij een groot publiek, is in 
de maanden voorafgaand aan de verhuizing i.s.m. het arnhemse 
studio halfvol een sterke openingscampagne ingezet met als 
tagline ‘focus verandert je perspectief’. voor het beeld van deze 
campagne werden diverse iconische, arnhemse plaatsen en 
gebouwen gecombineerd met bekende filmscènes en -iconen, 
waaronder bijvoorbeeld king kong hangend aan de eusebius-
kerk en monsieur hulot op de john frost brug. door de stad 
arnhem en film op deze manier te combineren ontstond er een 
krachtig nieuw beeld, dat naast herkenbaar ook een duidelijke 
uitroep was. bekijk het eens anders! en focus filmtheater 
helpt je daarbij. hierbij werd nadrukkelijk gekozen voor herken-
bare filmbeelden om diverse en ook nieuwe doelgroepen aan te 
kunnen spreken. Qua middelen is er voor de openingscampagne 
groots ingezet: posterrondes in de stad, vlaggen, een video, 
programmaflyers, posters, narrowcasting, advertenties, social 
media campagne, en meer. mét succes; meer dan 1500 bezoe-
kers - waaronder zowel oud als nieuw publiek - vierden met 
focus de feestelijke openingsavond en het filmtheater ontving 
veel positieve feedback. 

met de verhuizing is in de marketing en pr een professionalise-
rings- en vernieuwingsslag gemaakt. de huisstijl is opgefrist, 
met focus | eten + drinken als nieuwe tak onder de focus-
paraplu. nieuwe uitingen zijn onder andere een aantrekkelijke 
weekfolder, diverse flyers/posters voor langdurige programma’s 
en specials, menukaarten voor het café-restaurant én een nieu-
we website, ontwikkeld door eagerly en in mei 2018 gelanceerd. 
laatstgenoemde blijft ook de komende jaren in ontwikkeling om 
de nieuwste trends op het gebied van online marketing te kun-

nen volgen en hier optimaal van te kunnen profiteren.  
de nieuwe website in combinatie met de start van het gebruik 
van google adwords, seo/sea, e.d. heeft ertoe geleid dat nu al 
twee keer zoveel mensen de digitale weg naar focus weten te 
vinden – bijna 450.000 websitebezoeken in 2018 - en dit aantal 
blijft alleen maar groeien. focus was al geruime tijd actief op 
social media en de inzet hiervan is in 2018 verder uitgebouwd; 
met naast facebook en twitter nu ook een account op instagram 
en een hogere frequentie van berichten en het gebruik van 
stories. dit heeft een groter bereik opgeleverd en biedt focus 
meer tools om gericht (jongere) doelgroepen aan te spreken en 
de naamsbekendheid nog meer te vergroten. het aantal volgers 
blijft groeien met eind 2018 bijna 4.500 volgers op facebook, 
ruim 2.000 op twitter en rond de 1.500 op instagram.

naast de effectieve online marketing blijft focus wel de kracht 
zien van offline media; de weekfolder, programmaflyers, de 
filmkrant en ander drukwerk worden nog altijd goed meegeno-
men en door bezoekers als zeer prettig ervaren. wel worden de 
oplages kleiner en denkt focus na over recyclen van promo-
tiemateriaal, door bijvoorbeeld het verwerken van banners tot 
tassen en hergebruik van posters voor andere doeleinden.  

voor diverse (langdurige) specials is in 2018 extra campagne 
gevoerd. zo was er een speciale focus op het dak-campagne 
voor de promotie van de voorstellingen in de nieuwe openlucht-
zaal en is de donderdag Première-dag ingevoerd, met onder 
andere wekelijkse content op social media. daarnaast zijn in  
samenwerking met de horeca diverse arrangementen inge-
voerd, waaronder het vernieuwde breakfast at focus, thema-
tische drankjes tijdens openluchtvoorstellingen op het dak, 
noedelsoep bij de ramen-film tampopo en, als hoogtepunt, 
meerdere uitverkochte voorstellingen van bertolucci’s 5-uur 
durende epos novecento met italiaans diner in de pauze. 
ludieke specials als deze blijken een goed middel voor het 
bereiken van nieuwe of gerichte doelgroepen en hebben geleid 
tot veel positieve respons.  

marketINg & 
COmmUNICatIe

de inzet van social media is in 2018 verder 
uitgebouwd; dit heeft een groter bereik 
oPgeleverd en biedt focus meer tools om 
gericht (jongere) doelgroePen aan te 
sPreken en de naamsbekendheid nog meer 
te vergroten
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het assortiment cadeaubonnen is uitgebreid met naast de 
filmbon, een nieuwe breakfast at focus-cadeaubon én bonnen 
voor focus | eten + drinken van 5 tot 25 euro. Profiterend van 
de voordelen van de reuring rondom een nieuw pand is op de 
promotie van cadeaubonnen extra ingezet met als gevolg dat de 
verkoop hiervan met meer dan 300% is gestegen. naast extra 
inkomsten zijn cadeaubonnen ook het middel bij uitstek om 
nieuwe doelgroepen aan te boren; enthousiaste bezoekers laten 
hun vrienden/kennissen, die focus misschien nog niet kennen, 
op deze manier graag kennismaken met het nieuwe filmtheater. 

wat veel bezoekers als prettig ervaren en wat focus onder-
scheidt van commerciële bioscopen, is het persoonlijke contact 
met bezoekers, zowel digitaal als telefonisch en face to face. 
ook in het nieuwe pand streeft focus ernaar een toegankelijke, 
laagdrempelige en zeer klantvriendelijke communicatie te voe-
ren met (potentiële) bezoekers. dit uit zich op alle gebieden van 
de marketing en pr. een mooi voorbeeld zijn de feedbackfor-
mulieren die bijna een jaar in focus hebben gelegen en de test-
screenings in het nieuwe pand met vaste bezoekers. daarnaast 
worden bezoekers via social media af en toe uitgedaagd om 
mee te denken over films of andere programma’s, zoals recent 
nog over de invulling van de focus op het dak wintereditie. uit 
de grote respons blijkt wel dat focus een zeer actieve groep vol-
gers heeft, die zich nauw verbonden voelt met het filmtheater. 

de verhuizing heeft op de gehele organisatie een grote impact 
gehad. met name voor de bijna honderd vrijwilligers was de 
overstap ongekend groot en blijkt een goede interne communi-
catie van groot belang. om iedereen mee te nemen in de nieuwe 
ontwikkelingen zijn er meerdere vrijwilligersbijeenkomsten 
georganiseerd, is de maandelijkse ‘vrijmibo’ geïnitieerd en 
verstuurt de afdeling marketing en pr wekelijks een nieuws-
brief met de laatste nieuwtjes op organisatiegebied. daarnaast 
gaat er veel aandacht naar het instrueren van de vrijwilligers 
en het goed inrichten en bijhouden van informatietools als de 
medewerkerssite en het kassa instructie systeem. het is de 
bedoeling dit in 2019 vast te houden en waar nodig verder uit te 
bouwen, zodat niet alleen de (nieuwe) bezoekers maar ook en 
vooral de medewerkers en vrijwilligers zich thuis voelen in het 
nieuwe focus!

marketINg & 
COmmUNICatIe

wat focus onderscheidt van commerciële 
bioscoPen, is het Persoonlijke contact 
met bezoekers - digitaal, telefonisch 
en face to face
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een culturele instelling als focus is een onderneming die be-
drijfseconomisch gestoeld is op meerdere inkomstenbronnen: 
eigen inkomsten uit kaartverkoop, inkomsten uit maatschap-
pelijke- en commerciële verhuring van faciliteiten en diensten, 
sponsoring en ondersteuning door subsidiënten. het beleid 
van focus is er op gericht om een optimale balans te creëren 
tussen deze financieringsbronnen, uitgaande van de aan de ex-
ploitatiesubsidie van de gemeente arnhem verbonden culturele 
opdracht. de verhouding eigen inkomsten (excl. horeca bv) en 
subsidie bedroeg in 2018 59% t.o.v. 41%. het merendeel van de 
eigen inkomsten bestaat uit de verkoop van filmtickets.

vrIenden, F-pashouders en cInevIlle
focus heeft 75 vrienden (onderverdeeld in zakenvrienden, 
hartsvrienden en vrienden). de speerpunten voor alle vrienden 
zijn: educatie, focus junior, klassiekerreeks. daarover worden 
de vrienden op regelmatige basis geïnformeerd. ze worden 
tevens uitgenodigd voor rondleidingen, proefvoorstellingen, enz. 
zo mochten de vrienden in april de allereerste testvoorstel-
lingen in het nieuwe pand bijwonen om feedback te geven, en 
werden ze ook betrokken bij de eerste openluchtvoorstellingen 
op het dak. 

het aantal f-pashouders is in 2018 opgelopen van 1584 naar 
2208, een groei van 40%. f-pashouders betalen € 15,50 per 
jaar (online, € 17,- indien aan de balie). hiervoor krijgen zij 
€ 2,- korting per film, maar ook kortingen op cursussen e.d. 
daarnaast bezoeken ook veel mensen met een landelijke 
cineville-pas focus. hun totale aandeel is ruim 9%, tegenover 
ruim 6% in 2017. 

horeca
focus eten + drinken, de handelsnaam van focus horeca b.v., 
is op de nieuwe locatie sinds 15 juni (de officiële opening van 
focus) geopend, na een periode van zes weken proefdraaien om 
het concept en het volledig nieuwe horeca-team een goede start 
te geven. 

focus eten + drinken is in 2018 bezocht door een zeer gemê-
leerd publiek en niet door louter filmbezoekers. het grootste 
deel van de horecaomzet is gerelateerd aan filmbezoek, maar 
met name overdag wordt de horecagelegenheid ook bezocht 
door zowel een breed zakelijk publiek (waaronder ook zelfstan-
digen die bij focus hun werk doen of afspraken plaats laten 
vinden) als particuliere gasten (van vrienden/vriendinnen die 
afspreken tot ouders met kinderen). de (wisselende) menukaart 
wordt doorgaans goed tot zeer goed ontvangen. het café kent 
daarnaast een uitgebreide drankenkaart. eind 2018 is de verde-
ling tussen food en dranken in de horeca 38 / 62 %.

 
er staat intussen een basisteam aan medewerkers dat de 
dagelijkse gang van zaken goed weet te borgen. de omzet is in 
de loop van 2018 gestaag gestegen en overstijgt sinds najaar 
2018 de prognoses. in 2018 is focus | eten + drinken daarnaast 
gestart met een klein terras van 48 stoelen, vanaf de lente 2019 
kan er worden uitgebreid naar 114 stoelen. 

sales & events 
focus filmtheater is in hoofdzaak bedoeld voor en ingericht op 
het vertonen van filmvoorstellingen. dat betoogt het filmthe-
ater ook in de missie en visie. dit laat onverlet dat focus een 
ambitieuze begroting en prestatieafspraak met de gemeente 
arnhem heeft afgesproken. naast een begrote uitbouw van 
70.000 naar 120.000 betalende filmbezoekers in de aanstaande 
drie jaren moet de stichting een positief exploitatieresultaat 
gaan realiseren. om dit te realiseren is het filmtheater in 2018 
begonnen om in het nieuwe pand op het audrey hepburnplein 
meer activiteiten te ontplooien dan alleen filmvertoningen. 

in 2018 is focus vanaf half mei gestart met het organiseren en 
faciliteren van evenementen. in dit eerste jaar op de nieuwe 
locatie is er geëxperimenteerd met verschillende soorten acti-
viteiten, waarbij de volgende categorieën gedefinieerd kunnen 
worden:
xx zakelijke verhuringen: congressen, bedrijfspresentaties
xx horeca-evenementen: nadruk van de activiteit ligt op eten 

& drinken
xx culturele verhuringen: voorstellingen, concerten en overige 

podiumkunst-activiteiten door professionele dan wel ama-
teurgezelschappen

xx maatschappelijke verhuringen: scholen, culturele opleidin-
gen

xx samenwerkingen en netwerk-verhuringen: verhuringen die 
voortkomen uit de relaties met plaatselijke, regionale en 
landelijke netwerken 

er zijn in 2018 46 evenementen binnen bovenstaande catego-
rieën gehouden in focus.

CUltUreel 
ONderNemersCHaP

het aantal f-Pashouders is in 2018 
oPgeloPen van 1584 naar 2208, 
een groei van 40%
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de basis voor focus is film- en beeldcultuur. van daaruit 
worden verbindingen gelegd met andere kunstdisciplines en 
maatschappelijke organisaties. waar mogelijk zoekt focus 
daarbij naar samenwerking met een keur aan lokale, regionale 
en landelijke (film)culturele en maatschappelijke instellingen en 
organisaties. bovendien zoekt het filmtheater nadrukkelijk de 
verbinding met andere culturele en maatschappelijke partners 
in de stad arnhem op, door aan te sluiten bij bestaande initiatie-
ven en ook eigen initiatieven te ontplooien.

de culturele instellingen van arnhem werken al sinds lange 
tijd samen binnen cultuur netwerk arnhem (cna). vanuit deze 
samenwerking is in 2018 het 'bruto arnhems geluk' manifest 
ontstaan. in dit manifest leggen alle instellingen zich er op toe 
om vanuit de samenwerking de culturele infrastructuur en in 
het bijzonder de cultuureducatie te bevorderen. 

de culturele instellingen van zowel arnhem als nijmegen 
hebben zich in de loop van 2018 bovendien verbonden in 
'cultuurregio 025 arnhem nijmegen'. de ambities concentreren 
zich op het huidige en toekomstige publiek en op het versterken 
van de sector door samenwerking. vanuit deze samenwerking 
is in de loop van 2018 een document ontstaan met bijbehorende 
‘proeftuinen’ om de samenwerking te concretiseren. de eerste 
proeftuinen zijn begin maart 2019 bij de minister ingediend. 
binnen 025 werkt focus met name samen met luX en go short 
in nijmegen op het gebied van film. 

FIlm In arnhem
naast focus zijn er twee commerciële bioscoopketens in 
arnhem gevestigd: Pathé met negen zalen naast arnhem 
centraal en vue met vijf zalen. het aanbod en de sfeer van 
deze commerciële bioscopen zijn wezenlijk anders dan van een 
filmtheater: het programmeren van een groot, commercieel 
aanbod met als doel het bieden van entertainment en behalen 
van commercieel succes door een hoge box office. 
focus filmtheater legt zich binnen het arnhemse filmdomein 
toe op de artistieke en maatschappelijke aspecten van de 
filmcultuur, biedt ruimte voor verdieping en ontwikkelt educa-
tieve programma’s voor kinderen, jongeren en volwassenen. 
bovendien zoekt focus filmtheater nadrukkelijk naar samen-
werking met andere culturele en maatschappelijke partners in 
de stad.

lOkale eN regIONale 
sameNwerkINg

focus zoekt nadrukkelijk de verbinding met 
andere culturele en maatschaPPelijke 
Partners in de stad arnhem oP, door aan te 
sluiten bij bestaande initiatieven en ook ei-
gen initiatieven te ontPlooien
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de organisatie van stichting focus filmtheater arnhem 
bestaat uit drie lagen: stichtingsbestuur, bezoldigd personeel 
en vrijwilligers. 

bestuur – 
samenstellIng en nevenFunctIes
stichting focus filmtheater arnhem is een stichting zonder 
winstoogmerk en heeft de anbi-status. de stichting onder-
schrijft de governance code cultuur. focus filmtheater wordt 
bestuurd volgens het bestuursmodel, waarbij de directie invul-
ling geeft aan de dagelijkse sturing en het bestuur toeziet op de 
uitvoering van het beleid van de directie. het bestuur staat de 
directie met raad en daad bij en heeft een belangrijke klank-
bordfunctie. formeel gezien is het bestuur eindverantwoorde-
lijk. het bestuur draagt tevens zorg voor de evaluatie van het 
functioneren van de directeur en vergadert ten minste één maal 
per jaar buiten de aanwezigheid van de directie. de bezoldiging 
van de directeur valt binnen de kaders van de wet normering 
bezoldiging topfunctionarissen. 
het bestuur van stichting focus filmtheater arnhem bestaat uit 
zeven onbezoldigde leden, van wie twee afkomstig uit de vrijwil-
ligersgroep. de bestuursleden ontvangen geen vergoeding 
(vacatiegeld) voor aanwezigheid. 

het bestuur bestond per ultimo 2018 uit: 
xx de heer h.P. vos (henry), voorzitter - Manager Facilitaire 

Zaken Nederlands Openluchtmuseum
xx de heer m.a.t (marco) grob, penningmeester - Zakelijk di-

recteur/bestuurder Centraal Museum; bestuurslid Museum-
register; voorzitter Samenwerkende Utrechtse Musea (SUM); 
bestuurslid Centrum Management Utrecht (CMU)

xx mevrouw c.m. (claudine) hermesdorf - Voorzitter Raad van 
Bestuur De Kempenaer Advocaten

xx mevrouw m. (mylaine) roelofs - Lid Kunstcommissie  
Burgemeesterswijk

xx mevrouw m.m.P. (marjorie) timmermans - Eigenaar Jackie’s 
lingerie; secretaris netwerkorganisatie Vice Versa

xx de heer j.j.m. (jan) waegemaekers - Algemeen directeur 
Van Wijnen Rosmalen; senator OnGanse

xx mevrouw d. (daphne) vrijkotte - Clustermanager Hoenderloo 
groep

in 2018 is daphne vrijkotte toegetreden tot het bestuur als ver-
vanger van de heer hans Pfeiffer, die als medewerker in dienst 
is getreden van focus filmtheater. 

personeel stIchtIng 
in het voorjaar van 2018 is de gefaseerde overgang naar een 
nieuwe organisatieopzet voor het nieuwe focus ingezet en 
uitgevoerd. in de tweede helft van 2018 is de personele invulling 
daarvan afgerond. de personeelsorganisatie van de stichting 
bestaat eind 2018 uit een (algemeen) directeur en de afdelingen 
programma & educatie, facilitair & operations, Pr & marke-
ting, sales & events, financiële administratie en secretariaat. in 
2018 is de personeelsorganisatie uitgebreid van 7,5 naar 11 fte, 
verdeeld over veertien betaalde krachten.

vrIjwIllIgers
ook op de nieuwe locatie en binnen de nieuwe organisatie-opzet 
draait stichting focus filmtheater op de enthousiaste inzet 
van een grote groep vrijwilligers. in 2018 waren dit er ruim 85 
in aantal. dit is een lichte daling t.o.v. 2017, mede doordat de 
horeca op de nieuwe locatie niet meer door vrijwilligers bemand 
wordt.
de vrijwilligers zijn niet alleen onmisbaar in alle lagen van de 
organisatie, maar zorgen tevens voor een stevige verankering 
van de liefde voor de cinema binnen en buiten de muren van het 
filmtheater. focus kent al jaren een relatief gering verloop in de 
vrijwilligersgroep. de meeste medewerkers zijn trouw aan de 
organisatie en doen het werk met veel plezier en toewijding. 

stages & onderzoek
op diverse plaatsen binnen de organisatie wordt aan een aantal 
stagiairs een plek geboden. stagiairs komen op verschillende 
niveaus binnen, ofwel om een afstudeeropdracht te vervullen, 
ofwel om praktische taken uit te voeren. in 2018 heeft focus 
één langdurige afstudeerstagiaire gehad van de opleiding 
communicatie en multimediadesign aan de han (september 
2018 – februari 2019). zij heeft een onderzoek uitgevoerd naar 
het imago van focus en heeft een aantal creatieve sessies 
uitgevoerd met bezoekers en medewerkers. daarnaast hebben 
negen studenten van de studierichting commerciële economie 
van de han een marktonderzoek (mdo) verricht naar met name 
focus | eten + drinken. de maatschappelijke stage vanuit het 
onderwijs is in 2018 niet ingevuld, maar wordt dat mogelijk in 
2019 wel weer.

OrgaNIsatIe

de vrijwilligers zijn niet alleen onmisbaar 
in alle lagen van de organisatie, maar zorgen 
tevens voor een stevige verankering van de 
liefde voor de cinema binnen en buiten de 
muren van het filmtheater
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balans per 31 december 2018
aCtIva 31-12-2018 31-12-2017

vaste activa

materiële vaste activa 256.113 37.537

Financiële vaste activa 182.121 1.408

vlottende activa

voorraden 1.944 11.345

vorderingen

debiteuren 40.793 12.099

omzetbelasting 33.902 11.050

subsidies 1.438 4.314

vorderingen 5.132 7.975

transitoria 48.274 98.215

liquide middelen 479.725 456.830

balanstotaal 1.049.443 640.774

PassIva 31-12-2018 31-12-2017

eigen vermogen

algemene reserve 31.686 102.981

bestemmingsreserve vervan-
ging inventaris en apparatuur 235.296 235.296

bestemmingsreserve 
herhuisvesting 0 175.169

totaal stIchtIngsvermogen 266.982 513.446

voorziening onderhoud gebouw 49.309 0

langlopende schulden 520.000 0

kortlopende schulden

crediteuren 11.578 12.466

overige belastingen en premies 36.842 12.183

schulden 106.248 57.823

transitoria 58.484 44.856

balanstotaal 1.049.443 640.774

doelstellIng   
de stichting focus filmtheater heeft volgens artikel 2 van de 
statuten ten doel het doen vertonen en actief begeleiden van 
cinematografisch waardevolle films en andere audiovisuele 
producties, en staat geregistreerd onder nummer s 41046376 
bij de kamer van koophandel centraal gelderland te arnhem.

bestuurssamenstellIng   
voorzitter:  mevr. P.r.m. van ballegooyen-leo tot  

23-1-2018 
voorzitter: dhr. h.P. vos per 23-1-2018 
Penningmeester: dhr. m.a.t. grob 
lid : mevr. c.m. hermesdorf
lid : mevr. m.m.P. timmermanns
lid : dhr. j.j.m. waegemaekers
lid : dhr. j.P. Pfeiffer tot 23-1-2018
lid : mevr. m. roelofs
lid : mevr. d.c. vrijkotte per 22-10-2018
gevolmachtigde: mevr. m.a.m. in het veld per 1-7-2018  
   
personeelsbezettIng
het aantal fte's is ten opzichte van 2017 toegenomen van 7,5 
fte met 3,5 fte tot een totaal van 11 fte per 31-12-2018. 
daarnaast waren er op 31 december 2018 89 vrijwilligers.

bezoekersaantallen
2018 2017 2016 2015 2014

Focus 103.395 65.538 59.887 67.926 58.255

Focus 
junior 4.264 3.111 3.700 3.445 3.738

gratis 
bezoeken 
medew.

3.210 1.897 1.698 1.853 1.398

110.869 70.546 65.285 73.224 63.391

rsIn-nummer
het rsin nummer van de stichting is 0047.93.791.

bezoldIgIngsbeleId bestuurders
bestuurders van de stichting ontvangen geen vacatiegelden. zij 
ontvangen slechts vergoedingen van voor de stichting gemaakte 
kosten.

FINaNCIeel verslag 
2018
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prestatIe-IndIcatoren
2018 begroting 2017

bezoekers reguliere voorstellingen 89.715 70.084 58.728

bezoekers bijzondere voorstellingen 4.142 1.324 1.156

bezoekers educatieve voorstellingen 7.612 7.518 7.603

bezoekers bedrijfsevenementen 6.190 2.560 1.162

aantal bedrijfsevenementen 46 39 21

totaal aantal betalende bezoekers 107.659 81.486 68.649

gemiddelde recette per betalende bezoeker € 7,61 € 7,90 € 7,55

eXploItatIerekenIng

baten 2018 begroting 2017

reguliere voorstellingen 735.833 577.489 465.514

bijzondere voorstellingen 21.465 5.186 2.276

educatieve voorstellingen 38.967 43.230 44.190

bedrijfsevenementen 23.073 17.743 6.330

totaal recetten activiteiten 819.338 643.648 518.311

donaties 2.977 2.475 1.759

rente investeringslening u/g Focus horeca bv 0 10.800 0

rente rekening-courant krediet u/g Focus horeca bv 0 5.843 0

managementfee horeca bv 0 22.283 0

baromzet foyer locatie korenmarkt (t/m april 
2018) 31.305 33.842 78.761

totaal directe opbrengsten activiteiten 853.620 718.891 598.831

lasten

specifieke kosten reguliere voorstellingen 316.343 260.327 200.284

specifieke kosten bijzondere voorstellingen 12.697 4.162 1.978

specifieke kosten educatieve voorstellingen 12.504 24.341 23.012

specifieke kosten bedrijfsevenementen 2.988 959 1.503

Inkopen en overige kosten bar foyer locatie 
korenmarkt (t/m april 2018) 14.418 11.889 27.108

totaal specifieke kosten activiteiten 358.951 301.678 253.884

bruto resultaat uit activiteiten 494.670 417.213 344.946

reguliere gemeentesubsidie 652.531 652.531 264.211

overige algemene baten 69.428 32.040 26.893

publiciteitskosten -35.057 -40.126 -21.009

personeelskosten -592.253 -557.712 -381.124

huisvestingskosten -497.624 -540.303 -89.310

kosten administratie en beheer -136.525 -65.162 -52.637

afschrijvingskosten -52.095 -12.209 -24.050

overige algemene lasten -143.437 -70.443 -34.490

transitievergoedingen -12.706 -25.829 0

bijzondere baten en lasten 6.604 0 1.101

eXploItatIesaldo -246.464 -210.000 34.530 19Beast



vertOONde tItels 2018
titel regisseur land
16 acres richard hankin us
1945 (homecoming) ferenc torok hu
2001: a space odyssey (50th anniversary) stanley kubrick us
22 july Paul greengrass no
3 tage in Quiberon (3 days in Quiberon) emily atef de
a casa tutti bene gabriele muccino it
a man of integrity mohammad rasoulof ir
a mindful choice tony simpson nz
a star is born bradley cooper us
a stranger came to town thomas vroege nl
a streetcat named bob roger spottiswood gb
aala kaf ifrit (beauty and the dogs) kaouther ben hania tn
ace in the hole billy wilder us
all You can eat buddha ian lagarde ca
along for the ride nick ebeling us
an art that nature makes molly bernstein us
andrei rublev andrei tarkovski ru
ang babaeng humayo (the woman who left) lav diaz Ph
aritmiya (arrhythmia) boris khlebnikov ru
au revoir la-haut albert dupontel fr
aus dem nichts fatih akin ge
bamui haebyun-eoseo honja (on the beach at night alone) hong sangsoo kr
bar bahar maysaloun hamoud il
beast michael Pearce gb
beautiful boy felix van groeningen us
beestenboel diverse regisseurs nl
bellingcat, truth in a Post-truth world hans Pool nl
benzinho gustavo Pizzi br
beoning (burning) chang-dong lee kr
best of idfa cineville 2 diverse regisseurs rs
best of idfa cineville 3 diverse regisseurs rs
best of idfa on tour 2017 diverse regisseurs rs
betty, they say i'm different Phil cox gb
billy theo maassen nl
blackkklansman spike lee us
blade runner 2049 denis villeneuve us
botticelli: inferno ralph loop de
brasilia: life after design bart simpson br
breakfast at tiffany's blake edwards us
broeders hanro smitsman nl
buurman & buurman hebben een nieuw huis! marek benes cz
buurman & buurman winterpret! marek benes cz
call me by Your name luca guadagnino it
captain fantastic matt ross us

titel regisseur land
caravaggio: the soul and the blood jesus garces lambert it
centaur aktan arym kubat kg
cezanne - Portraits of a life Phil grabsky gb
chappaquiddick ( the last son ) john, taylor, andrew curran, allen, logan us
chavela catherine gund us
chiaroscuro sara hoogveld nl
christopher robin (janneman robinson & Poeh) marc forster us
city of ghosts matthew heineman us
cobain nanouk leopold nl
coldplay a head full of dreams mat whitecross gb
colette wash westmoreland gb
corpo elétrico (body electric) marcelo caetano br
dabba (the lunchbox) ritesh batra in
dag van de korte film 2018 diverse regisseurs nl
dag van de korte film 2018 junior diverse regisseurs nl
darkest hour joe wright gb
de chaque instant nicolas Philibert fr
de fabeltjeskrant: de grote dierenbos-spelen freek Quartier nl
de johnsons rudolf van den berg nl
de kleine vampier 3d richard claus karsten kiilerich nl
de nieuwe avonturen van het molletje zdenek miler cz
de ziekte van binnenuit eva danzl nl
dead man jim jarmusch us
deep look veysi Yildrim nl
den magiske juleaeske (julius in winterland) jacob ley dk
den skyldige (the guilty) gustav moller dk
den utrolige historie om den kæmpestore pære (het 
ongelooflijke verhaal van de mega grote Peer) amalie nesbaek fick dk

der hauptmann robert schwentke de
die ehe der maria braun rainer werner fassbinder de
die häschenschule: jagd nach dem goldenen ei (de 
hazenschool) ute von munchow-Pohl ge

die kleine hexe (de kleine heks) mike schaerer de
dikkertje dap barbara bredero nl
disobedience sebastian lelio ie
disturbing the Peace stephen apkon andrew Young il
djam tony gatlif fr
dogman matteo garrone it
don't worry, he won't get far on foot gus sant, van us
doof kind alex de ronde nl
dorst saskia diesing nl
double indemnity billy wilder us
douglas j. charlton. tien dagen in september '44 jan cees ter brugge nl
dyrene i hakkebakkeskogen (de dieren uit het 
hakkebakkebos) rasmus a. sivertsen no 20



titel regisseur land
el Presidente santiago mitre ar
emil & ida lonneberga (emil en ida van de hazel-
hoeve)

alicja, lasse, 
Per

jaworski bjork, 
Persson, ahlin se

escher: het oneindige zoeken robin lutz nl
etgar keret: based on a true story stephane kaas nl
exhibition on screen girl with a Pearl earring david bickerstaff gb
fahrenheit 11/9 michael moore us
fanny & alexander ingmar bergman se
felliniamo: remembering federico fellini (1920-1993) i compani i compani nl
figlia mia laura bispuri it
filmmiddag vluchtelingenwerk blok 1 diverse regisseurs nl
filmmiddag vluchtelingenwerk blok 2 diverse regisseurs nl
first man damien chazelle us
focus on studio 54 chefs de Partie chefs de Partie nl
foxtrot samuel maoz il
gabriel e a montanha fellipe barbosa br
garry winogrand: all things are Photographable sasha waters freyer us
gelders doek - april 2018 diverse regisseurs nl
gelders doek - februari 2018 diverse regisseurs nl
gelders doek - maart diverse regisseurs nl
gelders doek - november 2018 diverse regisseurs nl
gelders doek - september 2018 diverse regisseurs nl
gelders doek - special diverse regisseurs nl
gelders doek december diverse regisseurs nl
gelders doek oktober 2018 diverse regisseurs nl
gelders doek: gouden hert editie diverse regisseurs nl
get out jordan Peele us
girl lukas dhont be
god's own country francis lee gb
good manners juliana rojas br
gordon & Paddy (en de zaak van de gestolen nootjes (nl) linda hamback se
grace jones: bloodlight and bami sophie fiennes gb
grans (gräns) ali abbasi se
guernsey literary society mike newell us
haff junior 2018 diverse regisseurs nl
hannah andrea Pallaoro it
hao jile (have a nice day) jian liu cn
harry dean stanton: Partly fiction sophie huber us
heartbound: a different kind of lovestory janus, sine metz, Plambech dk
het leven is vurrukkulluk frans weisz nl
het zakmes ben sombogaart nl
hikari (radiance) naomi kawase jP
hitler versus Picasso and the others claudio Poli it
hotel transsylvania 3 (3d) genndy tartakovsky us

titel regisseur land
how to start a revolution ruaridh arrow gb
how to steal a million william wyler us
hugo (3d) martin scorsese us
hva vil folk si (what will People say) iram haq no
i miss You when i see You simon chung hk
i, daniel blake ken loach gb
i, tonya craig gillespie us
idi i smotri (kom en zie) elem klimov ru
imagine john lennon Yoko ono gb
intropoly hbo quiz 2018 focus focus nl
isle of dogs wes anderson us
jaar, lament of the images Paula rodriguez cl
jane brett morgen us
jeune femme leonor serraille fr
jij bent mijn vriend Petra lataster nl
jimmie jesper ganslandt se
jour de fete jacques tati fr
journeyman Paddy considine gb
julian schnabel: a Private Portrait Pappi corsicato us
juliet, naked jesse Peretz us
kankerlijers lodewijk crijns nl
karsten og Petra blir bestevenner (casper en emma) arne lindtner naess no
karsten og Petra lager teater (casper en emma 
maken theater) arne lindtner naess no

karsten og Petra på safari (casper en emma op safari) arne lindtner naess no
katie says goodbye wayne roberts us
kauas pilvet karkaavat (drifting clouds) aki kaurismaki fi
kiwi en strit esben toft jacobsen dk

klanken van oorsprong hetty naaikens-retel 
helmrich nl

königin von niendorf ( koningin van niendorf) joya thome de
kubo and the two strings (kubo en het magische 
zwaard (3d)) travis knight us

la holandesa marleen jonkman nl
la la land damien chazelle us
la Priere cedric kahn fr
la tete haute emmanuelle bercot fr
la villa robert guediguian fr
lady bird greta gerwig us
land of mine martin zandvliet dk
las herederas marcelo martinessi PY
layla m. mijke de jong nl
le grand méchant renard et autres contes… (de grote 
boze vos en andere verhalen) Patrick imbert benjamin renner fr

le havre aki kaurismaki fi

vertOONde tItels 2018
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titel regisseur land
le mepris jean-luc godard fr
le nouveau rudi rosenberg fr
le redoutable michel hazanavicius fr
le sens de la fete (c’est la vie) eric toledo olivier nakache fr
lean on Pete andrew haigh gb
leaning into the wind thomas riedelsheimer gb
leave no trace debra granik us
leningrad cowboys go america aki kaurismaki fi
les vacances de monsieur hulot jacques tati fr
liebe in den gangen thomas stuber de
living the light - robby muller claire Pijman nl
loro Paolo sorrentino it
loving vincent dorota kobiela gb
lucky john carroll lynch us
lumiere! l'aventure commence thierry fremaux fr
ma' rosa brillante mendoza Ph
ma vie de courgette claude barras fr
manbiki kazoku (shoplifters) hirokazu koreeda jP
maria by callas tom volf fr
marlina the murderer in four acts mouly surya id
marvin ou la belle education anne fontaine fr
maurizio cattelan: be right back maura axelrod us
mcQueen ian bonhote gb
medecin de campagne thomas lilti fr
mesteren charlotte sieling dk
mies vailla menneisyytta (the man without a Past) aki kaurismaki fi
minoes vincent bal nl
minuscule - la vallée des fourmis perdues (minuscule 
en de mierenvallei) helene giraud fr

minuscule de serie helene giraud thomas szabo fr
mission statements jord den hollander nl
mode in franse filmklassiekers sara hoogveld nl
molletje en zijn vriendjes zdenek miler cz
mon oncle jacques tati fr
monky maria blom se
more human than human tommy, femke Pallotta, wolting nl
my big gay italian wedding alessandro genovesi it
my generation david batty gb
nabospionen  (de buurtspion) karla von bengtson dk
newton amit masurkar in
nico, 1988 suzanna nicchiarrelli be
niemand in de stad michiel van erp nl
nina olga chajdas Pl
noces stephan streker be

titel regisseur land
normandie nue Philippe le guay fr
novecento bernardo bertolucci it
novecento (deel 2) bernardo bertolucci it
oh lucy! atsuko hirayanagi jP
on chesil beach dominic cooke gb
onderkomen jacqueline van vugt nl
otto e mezzo federico fellini it
Peter rabbit (Pieter konijn) will gluck au
Phantom thread Paul thomas anderson nl
Pim en Pom: het grote avontuur gioia smid nl
Pity babis makridis gr
Place, function and form & the vrin project diverse regisseurs ch
Plaire, aimer et courir vite christophe honore fr
Playtime jacques tati fr
Pluk van de Petteflet ben sombogaart nl
Prick och flack pa flacken (stip en vlek doen weer gek) lotta, uzi geffenblad se
Que dios nos Perdone rodrigo sorogoyen es
raphael: the lord of the arts luca viotto it
rembrandt david bickerstaff gb
resurrection kristof hoornaert be
revolting rhymes (gruwelijke rijmen) jan lachauer jakob schuh gb
rintje steven de beul ben tesseur be
risk laura Poitras de
rita & krokodil siri melchior dk
rita & krokodil 2 siri melchior dk
rita & krokodil 3 (nl) siri melchior dk
river blue roger williams us
robert doisneau: through the lens clementine deroudille fr
roman holiday william wyler us
sabrina billy wilder us
sandome no satsujin (the third murder) hirokazu kore-eda jP
se rokh (3 faces) jafar Panahi nl
shadowman oren jacoby us
sir rohena gera in
slumdog millionaire danny boyle gb
snezhnaya koroleva (de sneeuwkoningin) maxim sveshnikov vlad barbe ru
something useful Pelin esmer tr
song of the sea (het lied van de zee) tomm moore ie
spettacolo jeff malmberg chris shellen us
sprekend nederland john appel nl
stalker andrei tarkovski ru
studio 54 matt tyrnauer us
suspiria luca guadagnino it
sweet country warwick thornton au

vertOONde tItels 2018
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filmstill uit Inside Llewyn Davis

titel regisseur land
the vanishing george sluizer us
the wife bjorn runge gb
the wound john trengove za
theater na de brug diverse regisseurs nl
thelma joachim trier no
this magnificent cake! emma de swaef be
three billboards outside ebbing, missouri martin mcdonagh us
tiempo compartido sebastian hofmann mX
tiere greg zglinski ch
time trial finlay Pretsell gb
todos lo saben asghar farhadi es
toivon tuolla puolen (the other side of hope) aki kaurismaki fi
touch me not adina Pintilie ro
trash stephen daldry gb
trippel trappel dierensinterklaas Paco vink albert 't hooft nl
tschick fatih akin de
tulipani mike van diem nl
tulitikkutehtaan tytto (the match factory girl) aki kaurismaki fi
under the silver lake david robert mitchell us
undir trénu (under the tree) hafsteinn gunnar sigurðsson is
une saison en france mahamat-saleh haroun fr
unga astrid ( becoming astrid ) Pernille fischer christensen se
utoya 22. juli erik Poppe no
van gogh: of wheat fields and clouded skies matteo moneta it
vechtmeisje johan timmers nl
vele hemels boven de zevende jan matthys be
vermeer david bickerstaff gb
visages villages agnes varda fr
vivre sa vie jean-luc godard fr
voyage of time terrence malick us
wad, overleven op de grens van water en land ruben smit nl
welcome Philippe lioret fr
western valeska grisebach de
whitney kevin macdonald us
wild luc enting nl
wildlife Paul dano us
wiplala tim olihoek nl
woman at war benedikt erlingsson is
wonder wheel woody allen us
Xangadix lives! bram, Yfke roza, van berckelaer nl
Yellow is forbidden Pietra brettkelly nz
You were never really here lynne ramsay gb
zie mij doen klara van es be
zimna wojna ( cold war ) Pawel Pawlikovski Pl

titel regisseur land
tamara elia schneider ve
tampopo juzo itami jP
tehran taboo ali soozandeh de
tesnota kantemir balagoc ru
testrol es lelekrol (on body and soul) ildiko enyedi hu
thank you for the rain julia dahr no
the big lebowski ethan, joel coen us
the big sick michael showalter us
the bookshop isabel coixet gb
the boxtrolls (de boxtrollen 3d) graham, anthony annable, stacchi us
the cakemaker ofir raul graizer de
the children act richard eyre gb
the death of stalin armando iannucci gb
the disciples - een straatopera ramon gieling nl
the end of fear barbara visser nl
the extraordinary journey of the fakir ken scott fr
the favourite Yorgos lanthimos gb
the florida Project sean baker us
the general buster keaton us
the grinch Yarrow, scott cheney, mosier us
the happy Prince rupert everett gb
the insult ziad doueiri fr
the killing of a sacred deer Yorgos lanthimos gb
the kindergarten teacher sara colangelo us
the king eugene jarecki us
the long season leonard retel helmrich nl
the lost weekend billy wilder us
the man who killed don Quixote terry gilliam ar
the mercy james marsh gb
the old man and the gun david lowery us
the Party sally Potter gb
the Place Paolo genovese it
the Poetess stefanie brockhaus andreas wolff de
the Post steven spielberg us
the red turtle michael dudok de wit fr
the reports on sarah and saleem muayad alayan Pa
the rider chloe zhao us
the road to mandalay midi z tw
the shape of water guillermo del toro us
the sisters brothers jacques audiard us
the square ruben ostlund se
the state against mandela and the others nicolas champeaux fr
the trip to spain michael winterbottom gb
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bezoekers zijn vrijwel unaniem enthousiast 
over de nieuwe locatie en het 
zeer uitgebreide filmaanbod

uItgave
stichting focus filmtheater arnhem
audrey hepburnplein 1
088-1900666
info@focusarnhem.nl 
www.focusarnhem.nl

graFIsch ontwerp
joke beltman

COlOFON
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