
ANBI Informatie Stichting Filmhuis Oldenzaal (2020)

De stichting heeft de aanvraag gedaan om te worden opgenomen in het ANBI-register als culturele ANBI. Dit betekent o.a.
dat schenkingen aan de stichting aftrekbaar zĳn van de belastingen, op de site van de belastingdienst staat vermeld hoe
dit kan worden uitgevoerd. In het kader van de ANBI regelgeving publiceren we de volgende gegevens.

1. De naam van stichting (conform de oprichtingsakte d.d. 25 januari 1985) Stichting
Filmhuis Oldenzaal. KvK nummer:41029098

2. Het RSIN-nummer (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) dat door de Kamer van
Koophandel aan de afdeling is toegekend. RSIN 816657890.

3. Het adres van de stichting:

Postadres:
Pastoor Geerdinkstraat 36,
7576ZH Oldenzaal

4. Mailadres: contact@filmhuisoldenzaal.nl

5. Doelstellingen:

In het regelement van het Filmhuis is beschreven dat de stichting het doel heeft het
bevorderen van een maatschappelĳk emancipatieproces en kritische bewustwording
met name via het medium film.

6. Uitvoering geven aan onze doelstelling:

De stichting tracht dit doel te verwezenlijken door:

a. het organiseren van openbare filmvoorstellingen van 16 millimeter films, die om culturele, sociale,
commerciële of andere redenen niet of nauwelijks in de bioscoop vertoond worden.
b. Het stimuleren van de openbare vertoning van niet commerciële acht millimeter films en videoproducties.
c. Het verstrekken van inhoudelijke informatie bij de te vertonen films door middel van literatuur,
filmdocumentatie, archief en door het organiseren van discussies.
d. Het zo nodig organiseren van programma’s in samenwerking met scholen, buurthuizen en andere
organisaties en groeperingen in Oldenzaal.
e. Alle overige wettige middelen.

7. Hoofdlĳnen beleidsplan:

Filmhuis Oldenzaal is lid van de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters
(NVBF) en heeft een zogenaamd ‘doeknummer’. Dit lidmaatschap garandeert toegang tot alle in Nederland
uitgebrachte bioscoop- en art-house films. Het is uitdrukkelijk de bedoeling om dit lidmaatschap te behouden en
niet op enigerlei wijze in gevaar te brengen.

Filmvertoningen vinden plaats in Stadstheater De Bond, waar zich ook de apparatuur van het Filmhuis
Oldenzaal bevindt. De meerjarige relatie met het Stadstheater De Bond wordt jaarlijks vastgelegd in een
overeenkomst. Samenwerking met Stadstheater De Bond, middels filmische voorstellingen anders dan het
reguliere filmprogramma worden uitgevoerd voor beider rekening en risico onder de formule Film-Theater.
(Denk hierbĳ aan Ballet- en Operaregistraties).

Film is een laagdrempelig medium, dat veel voor het culturele klimaat van een stad kan betekenen. Filmhuis
Oldenzaal is daarom een belangrijke speler in het culturele leven in Oldenzaal en Noord Oost Twente. Het
vertoont art-house-/filmhuisfilms en de betere bioscoopfilms voor haar donateurs en andere belangstellenden.
Donateurs van Filmhuis Oldenzaal ontvangen een reductie op de entreeprijs. Daarnaast worden
jeugdfilmvoorstellingen verzorgd.

Het Filmhuis kan andere organisaties faciliteren door het verzorgen van filmvoorstellingen.

Het Filmhuis kan incidenteel samenwerken met ideële organisaties. Het bestuur beslist daarover.

We zullen in alle relevante partĳen zoals overheid, fondsen en subsidiegevers benaderen om de doelstellingen
mogelijk te maken.



8. Samenstelling bestuur Stichting Filmhuis Oldenzaal

Functie
Voorzitter
Secretaris

Naam
André Swart
Daniëlle Gérard

E-mailadres
voorzitter@filmhuisoldenzaal.nl
secretaris@filmhuisoldenzaal.nl

Penningmeester Ad Basemans penningmeester@filmhuisoldenzaal.nl
Bestuurder Els Zwanenburg els@filmhuisoldenzaal.nl
Bestuurder Helma Wiefferink helma@filmhuisoldenzaal.nl
Bestuurder Harry Roewen harry@filmhuisoldenzaal.nl

9. Financiën en financiële overzichten 2020 (de overzichten zĳn een separate bijlage)
Het eigen vermogen van de stichting per 31-12-2020 is € 12.400,= Euro, de winst over het boekjaar 2020 is
uitgekomen op € 5.700,= Euro

10.Beloningsbeleid:
De stichting heeft geen professionals in loondienst. Alle betrokkenen voeren de werkzaamheden uit als vrĳwilliger.
Er is geen sprake van vrĳwilligersvergoedingen en vrĳwilligers kunnen uitsluitend hun werkelijk gemaakte kosten
declareren.


