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Inleiding 
Theater	de	Roode	Bioscoop	is	een	niet	meer	weg	te	denken	podium	in	het	Amsterdamse	Kun-
stenveld.	Het	heeft	een	herkenbaar	pro?iel:	een	avontuurlijke	programmering	met	bijzondere	
kruisbestuiving,	gespecialiseerd	in	literatuur	en	muziek.	De	Roode	Bioscoop	is	gevestigd	op	een	
representatieve	plek	in	de	stad	met	voelbare	historie	en	toekomst.	Een	podium	waar	samenwer-
king	hoog	op	de	agenda	staat,	diverse	stromingen	en	stijlen	elkaar	ontmoeten	en	het	experiment	
wordt	gekoesterd	en	gestimuleerd.	Het	podium	waar	kleine	artiesten	beginnen	en	grote	arties-
ten	even	op	adem	kunnen	komen.	Theater	de	Roode	Bioscoop	brengt	bijzondere	muzikanten,	
schrijvers	en	dichters	samen.		

Theater	de	Roode	bioscoop	is	opgenomen	in	het	kunstenplan	2017	–	2020.	In	dit	bestuursver-
slag	legt	het	bestuur	van	Stichting	de	Roode	Bioscoop	verantwoording	af	over	de	activiteiten	en	
prestaties	in	het	boekjaar	2018.		
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a.	Toelichting	op	de	gerealiseerde	activiteiten	

Activiteiten	en	bezoekers	

De	activiteiten	van	Theater	de	Roode	Bioscoop	zijn	grofweg	in	te	delen	in	de	volgende																
categorieën:	

a.1.	Eigen	producties:	Laboratoire	Artistique	Sans	Limite	en	Café	Rosso.	

a.2.	Eigen	Programmering:	Roode	Zondagen,	Eendagsgasten	en	Vaste	programmering	

a.3.	Verhuur:	cultureel	en	commercieel.	

a.1.	Eigen	producties	

Laboratoire	Artistique	Sans	Limite  
In	de	serie	Laboratoire	Artistique	Sans	Limite	biedt	de	Roode	Bioscoop	een	artiest	-	letterlijk	-	de	
ruimte	om	drie	dagen	te	experimenteren,	(bijzondere)	gasten	uit	te	nodigen	en	nieuwe	wegen	in	
te	slaan.		

Artiesten	experimenteren	graag	binnen	de	aangeboden	laboratoriumfunctie	en	verleggen	zo	niet	
alleen	hun	eigen	muzikale	en	poëtische	grenzen,	maar	ook	die	van	het	publiek.		Opvallend	is	dat	
al	deze	laboratoria		een	zeer	divers	publiek	trekken.	Publiek	dat	blijkbaar	getrokken	wordt	door	
het	onverwachte.	De	hoofdgast	is	namelijk	wel	bekend,	maar	de	verdere	invulling	van	het	labora-
torium	niet.	  
*	32		Laboratoires		/	1151	bezoekers.	

Café	Rosso  
Op	de	zaterdagmiddagen	heeft	Café	Rosso	inmiddels	een	vaste	plek	gekregen	in	de	foyer	van	de	
Roode	Bioscoop.	Onder	de	bezielende	leiding	van	zanger	David	Vos,	altvioliste	Saskia	Meijs	of		
gitarist	Joeri	de	Graaf	krijgt	het	publiek	voorproe?jes,	inkijkjes	of	zomaar	heel	mooie	muziek	en	
poëzie	voorgeschoteld.	Café	Rosso	introduceert	ook	nieuwe	artiesten.	Het	programma	is	gratis	
toegankelijk	en	laagdrempelig	en	krijgt	zo	steeds	meer	een	buurtfunctie.	En	met	succes!	Door	het	
groeiend	aantal	bezoekers	moeten	we	regelmatig	ook	de	zaal	opengooien.	  
*	28	Café	Rosso’s	/		980	bezoekers.		

a.2.	Eigen	programmering	

Roode	Zondagen  
De	Roode	Zondagen	stonden	tien	jaar	geleden	aan	de	basis	van	de	vaste	programmering	van	
Theater	de	Roode	Bioscoop.	Veel	artiesten,	van	onbekend	tot	heel	bekend,	maakten	hun	opwach-
ting	en	hebben	de	lat	in	die	tien	jaar	hoog	gelegd.	Door	de	intieme	sfeer,	de	uitstekende	akoestiek	
en	de	kwaliteit	van	de	artiesten	en	programma’s	zorgt	de	Roode	Bioscoop	voor	een	unieke	erva-
ring	voor	het	publiek.	De	bezoeker	zit	zo	dicht	bij	het	podium,	dat	hij	als	het	ware	meemaakt	wat	
de	artiest	meemaakt.	Een	voorstelling	is	daardoor	veel	meer	een	beleving	dan	in	grotere,	letter-
lijk	meer	afstandelijke,	theaters.		Maar	ook	voor	de	artiesten	zelf	zijn	deze	zondagen	waardevol.	
De	reacties	van	het	publiek	zijn	immers	heel	direct	zichtbaar	en	bijna	voelbaar.		Velen	willen	dan	
ook	heel	graag	terugkomen.	De	Roode	Zondagen	zijn	inmiddels	een	begrip	geworden.  
*	25	Roode	Zondagen	/	1123	bezoekers.		

Eendagsgasten  
In	de	serie	Eendagsgasten	krijgen	artiesten	de	kans	om	eenmalig	hun	programma	in	de	Roode	
Bioscoop	te	spelen.	Ondanks	de	naam		zijn	het	geen	toevallige	voorbijgangers.	Muzikanten,	ac-
teurs,	dichters	en	alles	daartussen	bieden	zich	vaak	spontaan	aan	uit	enthousiasme	voor	de	sfeer	
in	de	Roode	Bioscoop.	In	tegenstelling	tot	veel	andere	zalen	heeft	de	Roode	Bioscoop	de	moge-
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lijkheid	om	ad	hoc	programma’s	in	te	lassen.	Zo	kunnen	we	inspelen	op	uniek	aanbod	dat	voorbij	
komt.		  
*	35	Eendagsgasten	/	1303	bezoekers.		

De	Levende	Jukebox  
Als	vaste	bespeler	van	de	Roode	Bioscoop	brengen	Helen	&	Yvonne	al	10	jaar	iedere	laatste	dins-
dag	van	de	maand	topvermaak.	In	een	onweerstaanbaar	geestig	en	muzikaal	programma	ver-
wennen	de	dames	het	publiek	met	hoogtepunten	uit	de	rock	&	roll,	pop,	country	&	western,	het	
levenslied	en	de	opera.	Verzoeknummers	na	contante	betaling. 
*	10	voorstellingen	/	644	bezoekers		

Club	Mathilde	&	Cor	Bakker	voor	de	Leeuwen  
Mathilde	Santing	speelde	in	de	eerste	helft	van	het	jaar	haar	programma	Club	Mathilde.	Zij	heeft	
zich	ontpopt	als	een	ware	ambassadrice	voor	de	Roode	Bioscoop	als	akoestisch	podium.		 
Bij	haar	uitvoeringen	van	o.a.	de	muziek	van	Joni	Mitchell	vertelt	ze	het	publiek	over	de	uitzon-
derlijke	akoestiek	in	wat	ze	mede	daarom	trots	"haar	theatertje"	is	gaan	noemen.	Vanwege	ande-
re	verplichtingen	van	Mathilde	in	het	najaar,	nam	Cor	Bakker	het	van	haar	over.		  
In	het	programma	Cor	Bakker	voor	de	Leeuwen	wordt	hij	verrast	door	een	hem	onbekende	gast-
artiest.	Ook	het	publiek	heeft	geen	idee	wie	dat	zal	zijn.	Singer-songwriters	zoals	Tim	Knol	en	
Fay	Lovsky	passeerden	de	revue,	maar	ook	veel	experimentelere	muzikanten	als	blok?luitist	Erik	
Bosgraaf	(zie	foto)	en	gitarist	Reinier	Baas	stelden	Cor	Bakker	en	de	uitverkochte	zaal	op	de	
proef.	Na	een	succesvolle	laboratorium-reeks	hebben	we	het	programma	opgewaardeerd	tot	een	
terugkerend	onderdeel	van	de	vaste	programmering.																																																																																																									
*	Club	Mathilde	2	voorstellingen	/	128	bezoekers.																																																																																						
*	Cor	Bakker	voor	de	Leeuwen		3	voorstellingen	/	210	bezoekers.																																																																																																							

blokDluitist	Erik	Bosgraaf								
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a.3.	Verhuur	

De	Verhuur	van	de	theaterzaal	is	een	belangrijke	inkomstenbron	voor	de	Roode	Bioscoop.	De	
verhuur	bestaat	uit	culturele	en	commerciële	verhuur.	  
Bij	culturele	verhuur	wordt	de	zaal	gehuurd	door	een	externe	partij	voor	een	evenement	met	een	
culturele	inhoud	dat	toegankelijk	is	voor	publiek.	Denk	aan	cd-presentaties,	try-outs	etc.	  
Bij	commerciële	verhuur	ontbreekt	die	culturele	inhoud	en	gaat	het	voornamelijk	om	de	locatie.	
Het	zijn	besloten	evenementen	zoals	zakelijke	presentaties,	vergaderingen,	trouwerijen	etc.	

In	maart	2018		is	een	nieuwe	verhuurmedewerker	aangetrokken	die	een	professionele	impuls	
heeft	gegeven	aan	de	culturele	en	zakelijke	verhuur.	Dat	zorgde	voor	een	-	voorlopig	voorzichtige	
-	groei	van	inkomsten.	De	werkzaamheden	worden	het	komend	jaar	gestructureerd	en	geïnten-
siveerd	met	als	doel	de	inkomsten	te	verhogen.	

Stakeholders	

Theatergroep	Flint  
Drijvende	kracht	achter	Theatergroep	Flint	is	Felix	Strategier,	één	van	de	oprichters	van	de	Roo-
de	Bioscoop.	Flint	is	al	jaren	vaste	bespeler	van	de	Roode	Bioscoop	en	vormt	een	substantieel	
deel	van	de	programmering.	Daarnaast	huurt	Theatergroep	Flint	ook	kantoorruimte	van	de	Roo-
de	Bioscoop.	Door	persoonlijke	omstandigheden	van	Felix	Strategier	was	het	aantal	voorstellin-
gen	van	Flint	in	2017	kleiner	dan	we	van	ze	gewend	waren.	In	2018	was	Theatergroep	Flint	weer	
helemaal	terug.	Dat	werd	gewaardeerd	door	het	(vaste)	publiek,	blijkens	de	hoge	bezoekersaan-
tallen	bij	de	voorstellingen.			

Huiseigenaar,	verhuurder  
De	huiseigenaar	van	het	pand	van	de	Roode	Bioscoop	aan	het	Haarlemmerplein	7	en	het	kantoor	
in	de	Vinkenstraat	is	de	hoofdsponsor	van	de	Roode	Bioscoop.	Hij	stelt	beide	locaties	beschik-
baar	tegen	een	meer	dan	vriendelijk	tarief.	Op	zijn	initiatief	werden	in	2018	de	voorbereidingen	
getroffen	voor	een	theatercafé	in	het	pand	op	Haarlemmerplein	11.	De	verwachting	is	dat	dit	
theatercafé	in	mei	of	juni	2019	de	deuren	zal	openen.	Het	is	de	bedoeling	dat	de	eigenaar	bij	een	
positief	resultaat	de	revenuen	van	het	café	beschikbaar	stelt	aan	de	exploitatie	van	de	Roode	
Bioscoop.	De	zakelijke	aspecten	hiervan	worden	in	2019	uitgewerkt.	Het	moge	duidelijk	zijn	dat	
we	ons	verheugen	op	de	kansen	die	zo’n	eigen	horecagelegenheid	biedt.		

Amsterdams	Fonds	voor	de	Kunst  
Momenteel	is	de	Roode	Bioscoop	opgenomen	in	de	meerjarige	regeling	van	het	Fonds.	Deze	
structurele	ondersteuning	maakt	het	voor	de	Roode	Bioscoop	mogelijk	om	een	beleidsvisie	voor	
langere	termijn	te	ontwikkelen	en	de	programmering	en	exploitatie	voor	langere	periode	veilig	
te	stellen.	

Amsterdam	Fringe	Festival	  
Theater	de	Roode	Bioscoop	is	één	van	de	ca.	30	Fringe-podia	in	de	stad	en	werkt	nauw	samen	
met	het	festival.	

Vrienden	van	de	Roode	Bioscoop  
De	Stichting	Vrienden	ondersteunt	de	Roode	Bioscoop	met	bijdragen	voor	zaken	die	niet	uit	het	
reguliere	budget	betaald	kunnen	worden.	In	2018	ontving	de	Roode	Bioscoop	een	bijdrage	van	€	
7.849,-	voor	de	aanschaf	van	een	barkoeling,	een	beamer	en	een	bijdrage	in	de	salariskosten	van	
de	verhuurmedewerker.	De	stichting	heeft	een	eigen	stichtingsbestuur	en	opereert	los	van	de	
Roode	Bioscoop.		
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de	zaal	gezien	vanaf	de	foyer	

Risicoanalyse	

Sterke	punten		

-	locatie 
Het	pand	aan	het	Haarlemmerplein	bevindt	zich	op	een	toplocatie	in	de	stad,	aan	de	rand	van	de	
Jordaan.	Door	de	herinrichting	heeft	het	Haarlemmerplein	een	aantrekkelijker	aanzicht	gekre-
gen.		De	locatie	is	goed	bereikbaar	met	het	OV	en	heeft	een	parkeergarage	naast	de	deur.	Een-
maal	binnen	in	het	pand	is	de	rijke	historie	duidelijk	zichtbaar	en	voelbaar.	

-	akoestiek  
De	akoestiek	wordt	door	de	artiesten	unaniem	als	fenomenaal	aangemerkt.	Daar	zijn	alle	mede-
werkers	en	vrijwilligers	dan	ook	trots	op.	Het	is	tevens	een	belangrijke	reden	voor	artiesten	om	
in	de	Roode	Bioscoop	te	komen	spelen.	

-	trouwe	vrijwilligers 
Een	theater	als	De	Roode	Bioscoop	kan	alleen	maar	bestaan	doordat	zeer	betrokken	vrijwilligers	
zoveel	verschillende	taken	uitvoeren.	De	groep	bestaat	uit	ongeveer	40	mensen.	Er	melden	zich	
regelmatig	nieuwe	mensen	aan.		

Zwakke	punten							

-	weinig	stoelen  
De	theaterzaal	heeft	een	capaciteit	van	maximaal	70	stoelen.	Dat	zorgt	ervoor	dat	de	publieksin-
komsten	per	de?initie	beperkt	zijn.	Dat	heeft	zijn	weerslag	op	de	keuzes	die	we	maken	ten	aan-
zien	van	de	programmering.			

-	het	gebouw  
Het	pand	aan	het	Haarlemmerplein	stamt	uit	1912	en	is	in	verschillende	fases	geworden	tot	wat	
het	nu	is.	Hoewel	dat	zijn	charmes	heeft,	levert	het	qua	toegankelijkheid	ook	nadelen	op.	De	
speelrichting	is	noodzakelijkerwijs	tegenovergesteld	aan	wat	logisch	is.		Bezoekers	moeten	over	
het	podium	naar	hun	stoel	lopen.	

- vrijwilligers 
De	Roode	Bioscoop	kan	niet	draaien	zonder	vrijwilligers	en	is	daardoor	a?hankelijk	van	de	
welwillendheid	van	deze	mensen.	Naast	dat	zij	veel	werk	uit	handen	nemen,	moeten	we	ook	
voor	ze	zorgen	en	er	beleid	op	voeren.		
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- Kansen	

-verhuur 
De	zaal	en	de	foyer	lenen	zich	uitstekend	voor	verhuur.	Daar	gaan	we	de	komende	jaren	steviger	
op	inzetten	door	beter	te	acquireren.			

-theatercafé-restaurant	Spinoza  
Een	grote	kans	voor	de	Roode	Bioscoop	is	de	opening	van	het	theatercafé-restaurant	Spinoza	aan	
het	Haarlemmerplein	in	het	voorjaar	van	2019.	Spinoza	wordt	dus	in	meerdere	opzichten	een	
verlengstuk	van	de	foyer	en	het	theater,	met	nieuwe	mogelijkheden	voor	extra	programmering.	
Bovendien	kan	het	café	fungeren	als	dagkassa	van	het	theater.		

-foyer	(horeca	en	kaartverkoop)																																																																																																																					
Door	de	kaartverkoop		te	automatiseren	is	er	meer	mankracht	beschikbaar	achter	de	bar,	waar-
door	het	publiek	beter	bediend	kan	worden.	Ook	hoeft	men	niet	meer	in	de	rij	te	staan	voor	een	
toegangskaart.			

Gevaren	

-	huur 
Het	huidige	huurcontract	loopt	tot	1	oktober	2020.	Ondanks	dat	er	op	dit	moment	geen	aanwij-
zing	is	dat	het	contract	niet	verlengd	gaat	worden,	is	de	Roode	Bioscoop	a?hankelijk	van	de	wel-
willendheid	van	de	eigenaar/verhuurder.		

-	Theatergroep	Flint  
Vanwege	de	slechte	gezondheidssituatie	van	Felix	Strategier,	artistiek	leider	van	Flint,	ziet	het	er	
naar	uit	dat	we	Theatergroep	Flint	in	de	loop	van	2019	niet	meer	tot	de	vaste	bespeler	(huurder)	
van	de	Roode	Bioscoop	kunnen	rekenen.	In	2019	zal	de	Roode	Bioscoop	zich	beraden	over	een	
oplossing	als	deze	situatie	zich	aandient.		

____________________________________________________________________________________________________________	

b.	toelichting	op	de	Oinanciële	positie 
 
Ondanks	de	vele	positieve	ontwikkelingen	bij	de	Roode	Bioscoop	laat	het	?inanciële	resultaat	
(weliswaar	terugkijkend	in	de	tijd)	een	negatief	resultaat	zien.	De	belangrijkste	oorzaken	daar-
van	zijn	eenmalige	bijzondere	lasten.	Dit	betreft:	

• -kosten	in	verband	met	het	vertrek	van	de	vorige	zakelijk	leider,	zoals	een	ontslagvergoeding	
en	juridische	kosten.		In	totaal	bedroegen	deze	kosten	€	18.500,-.	Deze	zaak	is	geheel	afgehan-
deld.		

• -kosten	van	de	verhuurmedewerker	die	€	3.500,-	hoger	waren	dan	begroot,	ten	gevolge	van	de	
extra	inzet	van	deze	medewerker	voor	het	nieuwe	theatercafé.	In	feite	gaat	het	hier	om	een	in-
vestering	in	toekomstig	verdienpotentieel	omdat	het	theatercafé	extra	inkomsten	kan	genere-
ren	voor	de	Roode	Bioscoop.	Deze	extra	inzet	is	eenmalig.	toelichting	lasten	

• -de	kosten	van	de	ziekengeldverzekering	zijn	een	stuk	hoger	dan	in	2017	(€	6.500,-	hoger)	-	dit	
heeft	te	maken	met	het	feit	dat	de	organisatie	gegroeid	is	en	de	kosten	van	deze	verzekeringen	
?link	zijn	gestegen.		

• -de	betaalde	vergoedingen	aan	artiesten	liggen	ongeveer	€	12.000,-	hoger	dan	begroot,	maar	
dat	komt	door	een	toename	van	het	aantal	activiteiten	en	daar	staan	meer	publieksinkomsten	

�6



tegenover.	Doordat	de	extra	kosten	lager	liggen	dan	de	extra	opbrengsten,	is	er	sprake	van	een	
extra	bijdrage	tot	het	resultaat	van	de	Stichting.	

toelichting	baten	

• -de	publieksinkomsten	zijn	circa	€	15.000,-	hoger	dan	begroot	en	daarmee	ook	de	totale	in-
komsten	

• -de	begrote	sponsorinkomsten	van	€	50.000,-	zijn	gerealiseerd		

Alles	bij	elkaar	is	de	?inanciële	situatie	van	de	Roode	Bioscoop	gezond	en	zonder	de	eenmalige	
bijzondere	kosten	zouden	de	baten	en	lasten	vrijwel	in	evenwicht	zijn	geweest.	De	omvang	van	
de	eenmalige	bijzondere	kosten	zijn	wel	aanzienlijk	ten	opzichte	van	de	totale	begroting	en	ma-
ken	nog	maar	eens	duidelijk	dat	de	?inanciële	situatie	van	de	Roode	Bioscoop	kwetsbaar	is.	Met	
de	bestaande	reserves	kan	het	eenmalige	verlies	opgevangen	worden,	maar	dat	kan	niet	structu-
reel	gebeuren.	Om	de	situatie	beter	te	doorgronden	zal	in	de	komende	periode	een	risicoanalyse	
gemaakt	worden	zodat	de	organisatie	zich	beter	kan	voorbereiden	en	mogelijk	op	dit	moment	al	
enkele	maatregelen	nemen	om	de	grootste	risico’s	zoveel	mogelijk	te	ondervangen.	

-investeringen	

In	de	bedrijfsvoering	zijn	in	2018	een	aantal	verbeteringen	doorgevoerd.	De	Roode	Bioscoop	is	
in	2018	overgestapt	op	een	automatisch	ticketsysteem.	Voorheen	bestelden	mensen	tickets	onli-
ne	en	betaalden	via	Ideal.	De	betaalbevestiging	nam	men	op	de	dag	van	de	voorstelling	mee	naar	
het	theater.	Aan	de	kassa	werden	pas	de	de?initieve	toegangskaarten	uitgereikt.	De	rij	wachten-
den	ging	ten	koste	van	de	baromzet.	Er	was	simpel	gezegd	geen	ruimte	over	om	een	drankje	te	
bestellen.	Door	de	invoering	van	het	automatische	ticketsysteem	is	dit	probleem	opgelost.	Tic-
kets	worden	via	de	mail	verzonden	en	deze	worden	gescand	als	de	deur	naar	de	zaal	open	gaat.	

Een	tweede	belangrijke	investering	is	een	professioneel	koelmeubel	onder	de	bar	en	een	profes-
sionele	kof?iemachine	waardoor	barvrijwilligers	veel	makkelijker	en	sneller	consumpties	kun-
nen	serveren.	Deze	beide	investeringen	werpen	meteen	hun	vruchten	af,	zoals	te	zien	is	in	de	
gestegen	baromzet.	Een	volgende	stap	is	om	de	inrichting	van	de	foyer	nog	verder	te	stroomlij-
nen	om	nog	beter	gebruik	te	maken	van	de	beperkte	ruimte.	Er	wordt	opnieuw	gekeken	naar	de	
plaatsing	van	de	garderobe	en	de	inrichting	van	de	ruimte	achter	de	bar.		

____________________________________________________________________________________________________________	

c.	toelichting	op	het	gerealiseerde	percentage	eigen	inkomsten	

Het	percentage	eigen	inkomsten	ten	opzichte	van	de	subsidie	van	het	AFK	is	iets	gunstiger	dan	
begroot,	namelijk	78%	i.p.v.	75%.	Dit	is	het	resultaat	van	gestegen	publieksinkomsten	door	ho-
gere	recettes	en	hogere	baromzet.	Ook	de	indirecte	inkomsten	zijn	gestegen	door	meer	verhuur,	
donaties	via	ons	ticketsysteem	en	doorbelasting	van	faciliteiten	aan	huurders.	

____________________________________________________________________________________________________________	

d.	toelichting	op	de	kwantitatieve	prestatieafspraken	

In	2018	is	het	aantal	eigen	producties	iets	gestegen	ten	opzichte	van	2017.	Het	totaal	aantal					
bezoekers	bij	deze	producties	bleef	ongeveer	gelijk	vanwege	een	aantal	meer	risicovolle	voor-
stellingen.	Het	aantal	presenterende	activiteiten	steeg	naar	166,	een	stijging	van	56	activiteiten	
ten	opzichte	van	2017.	We	hebben	zelf	meer	geprogrammeerd	maar	er	heeft	ook	meer															
ingehuurde	programmering	plaatsgevonden.	Deze	presenterende	activiteiten	trokken	met	8377	
bezoekers	in	totaal	zo’n	3000	bezoekers	meer	dan	in	2017.	
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e.	MOP	

Niet	van	toepassing.	De	verhuurder	is	verantwoordelijk	voor	het	groot	onderhoud.	

____________________________________________________________________________________________________________	

f.	toelichting	organisatie,	directie/bestuur	en	toezicht		

De	samenstelling	van	het	bestuur	is	in	2018	op	drie	posities	veranderd.	Uitgetreden	zijn	voorzit-
ter	Eric	Coevee	en	lid	Michael	de	Roo.	Toegetreden	tot	het	bestuur	zijn	Karin	Klooster	in	de	func-
tie	van	voorzitter,	Leo	Spreksel	als	lid	en	Peter	van	Gelderen	als	penningmeester.	De	heer	van	
Gelderen	neemt	het	penningmeesterschap	over	van	Peter	Denissen,	die	nog	enkele	maanden	
aanblijft	als	lid	(tot	de	de?initieve	opening	van	theatercafé-restaurant	Spinoza).	  

Het	(nagenoeg)	voltallige	bestuur	is	in	2018	twee	keer	bijeengekomen.	Tussentijds	heeft	enkele	
malen	overleg	plaatsgevonden	‘en	petit	comité’		inzake	overdracht,	kennismaking	en	afstem-
ming.	

Marco	Heijne	heeft	per	1	februari	Daphne	de	Vries	opgevolgd	als	zakelijk	leider.		

Het	bestuur	van	Stichting	de	Roode	Bioscoop	onderschrijft	de	uitgangspunten	van	Governance	
Code	Cultuur	en	de	Code	Culturele	Diversiteit.	Op	de	laatste	bestuursvergadering	is	besloten	dat	
deze	onderwerpen	vast	op	de	agenda	van	de	bestuursvergaderingen	komen	te	staan	met	als	doel	
hier	in	de	toekomst	bewuster	vorm	aan	te	geven.	

Het	bestuur	van	Stichting	de	Roode	Bioscoop	is	onbezoldigd.	De	WNT	is	derhalve	niet	van	toe-
passing.  
____________________________________________________________________________________________________________	

g.	vrijkaartenbeleid	

Artiesten	mogen	4	vrijkaarten	vergeven.	Medewerkers	van	de	Roode	Bioscoop	hebben	vrij	toe-
gang.	Vrijwilligers	hebben	vrij	toegang	tot	voorstellingen,	mits	niet	uitverkocht.	Vrijwilligers	die	
een	voorstelling	willen	bezoeken,	komen	op	een	lijst	te	staan.	Als	de	voorstelling	
dan	uitverkoopt,	moet	de	vrijwilliger	zijn/haar	kaart	alsnog	betalen. 

Amsterdam	|	30	maart 2019 |                                                                                  
namens	het	bestuur	van																															
Theater	de	Roode	Bioscoop																																																						

Karin	Klooster	|	Voorzitter
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