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Jaarverslag 2019 
 
In dit jaarverslag vindt u een overzicht van de belangrijkste feiten en 
ontwikkelingen van het 2019, wat betreft de organisatie, bezoekcijfers, 
bijzondere activiteiten, samenwerking en schoolvoorstellingen.  
 
Begin 2019 is de samenstelling van nagenoeg het gehele bestuur 
gewijzigd. De nieuwe leden zijn Wijnand Scholtens (voorzitter),  Kees 
Weevers (penningmeester) en Jan Sanner (algemeen bestuurslid). 
Marleen Bekkers is als secretaris aangebleven.  
 
In 2019 slaagden we er opnieuw in om een prachtig en divers aanbod 
van (184 verschillende titels) films te tonen aan een groeiend publiek. 
Met dagelijks één of meer vertoningen waren er in totaal 735 
voorstellingen (veertien in een doorsnee speelweek), die door 26.868 
mensen werden bezocht.  
 
In november werd succesvol online kaartverkoop en placering 
geïntroduceerd, waarmee lange rijen bij de filmkassa en zaalentree tot 
het verleden behoren. De mogelijkheden tot on-line reserveren voor 
een voorstelling en het kopen van een kaartje bij de kassa bleef. Na 
een periode van gewenning bleek dat steeds meer bezoekers online 
hun kaartje kochten.  
 
Bestuur en directie bedanken alle tachtig vrijwillige medewerkers van 
het Filmhuis voor hun inzet, flexibiliteit en enthousiasme. Dankzij hen 
beschikt Gouda over een professioneel en bloeiend filmtheater met een 
uitstekende staat van dienst.  
 
 
 
Gouda, juni 2020 
Bestuur en directie Stichting Filmhuis Gouda   
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FILMHUIS GOUDA 
 
 
Organisatie 
In 2019 werkte het Filmhuis met twee betaalde krachten: Jérôme van Dam en 
Marjoleine van Duin vormden het directieteam. Het onbezoldigde bestuur bestond 
ultimo 2019 uit: 
 
Wijnand Scholtens Voorzitter 
Marleen Bekkers Secretaris  
Kees Weevers Penningmeester  
Jan Sanner Algemeen bestuurslid  
 
Het bestuur houdt zich in grote lijnen financieel en inhoudelijk bezig met de 
Stichting, doorgaans op basis van voorstellen ingebracht door de directie. Het 
bestuur vergadert gemiddeld 8 x per jaar en stelt ondermeer het jaarplan en de 
daarbij behorende begroting vast, alsmede het jaarverslag en de daarbij horende 
jaarrekening. 
 
Vrijwilligers 
Het Filmhuis wordt bemensd door ongeveer 80 vrijwilligers. Deze werken in één (en 
soms meer) van de volgende groepen: 
- Bar  
- Kassa  
- Filmprojectie  
- Publiciteit 
- Website en IT 
- Administratie 
- Programma  
 
De bar-, kassa- en operateursgroepen hebben elk een coördinator die regelmatig 
met hun groep, onderling met elkaar en de directie overlegt. 
 
Donateurs 
De ± 2.300 donateurs van het Filmhuis bezochten gemiddeld 3 x per jaar een 
voorstelling (9890/37% bezoeken in totaal). 73% van de donateurs woont in de 
gemeente Gouda, terwijl 27% van buiten de stad komt, wat de regionale functie van 
het Filmhuis onderstreept. 
 
Kortingsregeling So What! 
Leden van poppodium So What! (in de Asschuur) ontvangen € 2,- korting bij een 
filmbezoek aan het Filmhuis. Donateurs van het Filmhuis ontvangen dezelfde 
korting bij het bezoeken van een muziekoptreden bij So What!. Daarnaast worden 
bezoekers van beide organisaties op de hoogte gehouden van elkaars 
programma’s (o.a. via narrowcasting).  
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Europa Cinemas/Subsidie 
Vanaf 2006 maakt Filmhuis Gouda deel uit van het Europa Cinemas-netwerk dat 
zich richt op de promotie van films van Europese origine en op (educatieve) 
activiteiten gericht op de jeugd. Ook in 2019 wist het Filmhuis te voldoen aan de 
voorwaarden, waardoor het Filmhuis in aanmerking komt voor de bijbehorende, 
substantiële subsidie.  
 
Filmhuis Gouda ontvangt geen andere subsidie van een Nederlandse overheid of 
instelling. 
 
Bestbezochte films  
De top-vijf van 2019 zag er als volgt uit: 
 
1) Cold War  (648 bezoekers)  
2) Werk ohne Autor  (608) 
3) Amazing Grace (503) 
4) Capharnaüm  (490) 
5) Downton Abbey  (483) 
 
 
SAMENWERKING  
 
 
Thematische voorstellingen 
Filmhuis Gouda organiseerde dit jaar opnieuw thematische voorstellingen en 
andere activiteiten in samenwerking met culturele en maatschappelijke instellingen 
uit de gemeente Gouda, de regio en het land. Dit jaar waren dat onder andere So 
What!, Cultuurhuis Garenspinnerij, Gouds Regionaal Architectuur Platform (grAp), 
De Brede school, Soroptimisten, Lion's Club, Bibliotheek Gouda, Stichting 
Schouwburg Gouda, Amnesty International Gouda, Libertum, Kunstuitleen Gouda, 
De Klup, Stichting Interplast Holland, IFFR en IDFA. 
 
Onderwijs  
dertig voorstellingen werden in 2019 georganiseerd voor speciale doelgroepen, 
zoals leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs. Met succes werd voor de 
achtste keer deelgenomen in het project "4 en 5 mei, herdenken en vrijheid vieren" 
in samenwerking met de Brede School. Bij dit project bezochten in april 225 
leerlingen van basisscholen Prinses Julianschool, Triangel, Park & Dijk en Bijenkorf 
een voorstelling van de film OORLOGSGEHEIMEN. Een educatieve medewerker 
van Libertum bezocht de scholen om met oorlogsmateriaal dieper in te gaan op de 
thema's in deze film. 
 
In het kader van het Cinekid kinderfilmfestival in oktober hebben bijna 1000 
leerlingen uit alle leeftijdsgroepen van o.a. basisscholen Casimirschool, Prinses 
Julianaschool, de Cirkel en Al Qalam in het Filmhuis genoten van de films van 
Cinekid.  
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Leerlingen van de middelbare scholen zoals GSG Leo Vroman, Carmelcollege, 
Coornhert Gymnasium en CSG De Goudse Waarden hebben aansluitend op het 
thema van hun leerstof films in het Filmhuis gekeken.  
 
Overleg CEPVO 
Met de educatieve medewerkers van de verschillende Goudse culturele instellingen 
(verenigd in het CEPVO=Cultuur Educatie Primair en Voortgezet onderwijs) wordt 
regelmatig overlegd. Samen worden congressen en activiteiten georganiseerd met 
het doel de cultuurparticipatie van het primair en secondair onderwijs in Gouda te 
bevorderen. In 2019 werden o.a. het Gouds kinderboekenfeest georganiseerd en 
verschillende workshops op het gebied van zgn '21th century skills' en het 
programma 'Cultuureducatie met Kwaliteit'.  
 
Exposities 
Via De Firma van Drie hebben het afgelopen jaar drie kunstenaars hun werk in het 
Filmhuis geëxposeerd, allen fotograaf: Jaap van den Berg, Casper Cammeraat en 
Wendy van den Heuvel. 
 
 
HOOGTEPUNTEN PROGRAMMA-AANBOD 2019 
(chronologisch weergegeven)  

 
 
IFFR- Previewtour 
Om alvast in de sfeer te komen toert er elk jaar voorafgaand aan het International 
Film Festival Rotterdam een speciaal geselecteerde festival-film langs de filmhuizen. 
Op 16 januari deed deze IFFR-previewtour Gouda aan met CAPHARNAÜM, een 
hartbrekend Libanees drama, waarin de 12-jarige Zain zijn ouders aanklaagt voor de 
rechtbank, omdat ze hem nooit op de wereld had mogen zetten. Zijn bestaan in de 
sloppenwijken van Beiroet is onleefbaar. 
 
The best of IDFA ON TOUR 
Op zaterdag 19 januari organiseerden wij samen met het International Documentary 
Filmfestival Amsterdam een middagvullend programma met de belangrijkste 
prijswinnaars en publieksfavorieten van het IDFA in november 2018. De vier 
documentaires waren LOS REYES, DONT BE A DICK ABOUT IT, ISLAND OF THE 
HUNGRY GHOSTS en DE MAN DIE ACHTER DE HORIZON KEEK.  
 
AT ETERNITY’S GATE actie i.s.m. Kunstuitleen Gouda  
In maart en april vertoonden we de film AT ETERNITY’S GATE over de laatste 
levensjaren van Vincent van Gogh. Gedurende die periode was in de Kunstuitleen 
een expositie van illustrator Barbara Stok te zien. Zij bracht in 2012 het stripboek 
“Vincent” uit, net als de film ook over de laatste jaren van het leven van Vincent van 
Gogh. In het kader hiervan krijgen abonnees van de Kunstuitleen €2, - korting op de 
voorstellingen van AT ETERNITY’S GATE. 
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High tea bij de film TEA WITH THE DAMES 
In mei vertoonde we deze film 4 keer en bij de voorstelling van zondag 19 mei 
serveerde we voorafgaand en in de pauze een high tea. Voor een toeslag op het 
filmkaartje kon men genieten van smakelijke zoete en hartige lekkernijen.  
 
Speciale 3D-voorstelling THEY SHALL NEVER GROW OLD 
Op zondag 14 en dinsdag 16 juni vertoonde we deze 3D-film in totaal vier keer. 
Hiervoor werd speciaal (voor het eerst) 3D-apparatuur geïnstalleerd en kregen de 
bezoekers een speciale 3D-bril (om deze daarna weer in te leveren). Hiervoor werd 
een toeslag op het toegangskaartje gerekend. Deze bijzondere verhalende 
documentaire laat aan de hand van archiefmateriaal uit The Imperial War Museum in 
Londen de Eerste Wereldoorlog op unieke wijze tot leven komen. Regisseur Peter 
Jackson (TITANIC, AVATAR) voegde aan de oorspronkelijk zwart-witte beelden 
zowel kleur als geluid toe, en maakte ze met special-effects zelfs driedimensionaal. 
De beelden worden ondersteund door commentaren van soldaten, geciteerd uit 
brieven en dagboeken.  
 
Amnesty International Gouda 
De Goudse afdeling van Amnesty International organiseerde in de week van 26 
september samen met het Filmhuis opnieuw een jaarlijks filmprogramma. Dit jaar 
werd DAHMOHK gedraaid, een documentaire over de gelijknamige folklore-
dansgroep uit Tsjetsjenië. Doordat de regisseur via deze staats-dansgroep dicht op 
het regime kon filmen is er een onbeschaamd portret ontstaan van dit totalitaire, 
dictatoriale bewind, waarin de vrijheid om te zeggen wat je denkt is verdwenen. En 
dat is voelbaar door de hele documentaire heen. Op donderdag 26 september was 
regisseur Masha Novikova aanwezig om na afloop van de film vragen te 
beantwoorden. Voorafgaand en in de pauze was er tevens livemuziek. Alle avonden 
konden de bezoekers meedoen aan Amnesty-gerelateerde acties, die onder de 
aandacht werden gebracht door vrijwilligers van de werkgroep Amnesty International 
Gouda. 
 
Documentaire ‘ANNELIES, NEW ADVENTURES HAPPEN’ 
Deze documentaire gaat over Annelies, moeder van drie kinderen, die bij een 
fietsongeluk in 2013 traumatisch hersenletsel opliep. De film laat zien hoe zij vanaf 
het moment van haar ongeluk tot op de dag van vandaag stap voor stap vooruitgang 
boekt in de kwaliteit van haar leven, onder intensieve begeleiding van Irene Kagei.  
Annelies weet haar avontuur heel beeldend over te brengen en filmer Hans 
Heesterman maakte hierover deze inspirerende documentaire.   
 
CINEKID 
Ook dit jaar deed het Filmhuis mee aan het Nationale Jeugdfilmfestival CINEKID, de 
33ste editie alweer. Van zondag 20 t/m zondag 27 oktober vertoonden we elke dag 
een spiksplinternieuwe kwaliteitsfilm voor de jeugd: ANIMAATJES, KAPITEIN 
MORTEN EN DE SPINNENKONINGIN, WALLEY en ZOOKS.   
 
Daarnaast konden kinderen meedoen aan een animatieworkshop, waarbij in groepjes 
een stopmotion-animatie werd gemaakt. In totaal hadden we in de herfstvakantie 140 
jeugdige bezoekers over de vloer.  
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Tarantino-tribute ONCE UPON A TIME… IN HOLLYWOOD i.s.m. So What!  
Bezoekers van het Tarantino-tribute-concert in So What! op vrijdag 25 oktober 
konden voor €4,50 in het Filmhuis naar de film ONCE UPON A TIME… IN 
HOLLYWOOD. In So What! trad de Reservoir Dogs Band ft. George Baker op.  
 
Voorpremière exclusief voor donateurs: THE BEST OF DORIEN B. 
Als blijk van waardering voor onze donateurs, vertoonden we op zaterdag 9 en 
zondag 10 november gratis de voorpremière van de film THE BEST OF DORIEN B. 
Beide voorstellingen waren nagenoeg vol. 
 
Architectuur-FilmFestival (AFF) 
Op zaterdag 16 en zondag 17 november organiseerde het Filmhuis samen met het 
Goudse Architectuurplatform "grAp" voor de 9e keer het jaarlijkse Architectuur-
FilmFestival. Er waren vijf bijzondere documentaires geselecteerd rond architectuur, 
die werden ingeleid door gastsprekers met kennis van en affiniteit voor het 
onderwerp.  
 
Op zaterdagavond starte de aaneengesloten filmreeks met de documentaire 
RUSSIA: BUILDING AMIDST SOLITUDE, over architect Han van Loghem in de jaren 
twintig van de vorige eeuw. De tweede film was GRANDMA AND LE CORBUSIER, 
over de reconstructie van een uitgebrand appartement in Le Corbusiers beroemde 
wooncomplex in Marseille. Zondag stonden er vervolgens drie documentaires op het 
programma: SNELWEG NL, een portret van het Nederlandse wegennet, gevolgd 
door HET SCHIP, over de renovatie van dit het beroemde gebouw in de stijl van de 
Amsterdamse School. En als afsluiting INVENTARIS VAN HET MOEDERLAND, 
waarin de pionier van de kleurenfotografie, Sergej Prokoedin-Gorski, wordt gevolgd 
op reis door het Rusland van voor de revolutie.  
 
Voor het festival werden 239 entreekaartjes verkocht. Negen bezoekers maakten 
gebruik van een passe-partout voor alle films. 
 
Shantykoor West-Zuidwest bij FISHERMAN’S FRIENDS 
Op donderdag 14 november was het Goudse Shantykoor West-Zuidwest aanwezig 
om voorafgaand en in de pauze de film luister bij te zetten met het ten gehore 
brengen van originele ‘seasongs’.  
 
 
REGISSEURS OP BEZOEK 
 
 
HET WONDER VAN LE PETIT PRINCE 
In maart vertoonden we deze documentaire drie keer en op donderdag 14 maart was 
regisseur Marjoleine Boonstra te gast. Na afloop van de film lichtte zij haar film toe en 
was er gelegenheid om vragen te stellen. Haar documentaire laat zien hoe het meest 
vertaalde boek (na de Bijbel) een rol speelt in het levend houden van bedreigde talen 
overal op de wereld.  
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MIEL-EMILE 
In april en mei vertoonden we MIEL-EMILE vier keer en op donderdag 25 april was 
regisseur Peter van Houten te gast voor een Q&A. Zijn documentaire is een poëtisch 
en liefdevol portret van de tachtigjarige Emile, die hoog in de Franse Pyreneeën 
woont, en de moeizame relatie met zijn dictatoriale vader, de Nederlandse 
kunstenaar Pierre Raaijmakers.  
 
HOME AWAY FROM HOME 
Op donderdag 13 juni vertoonden we éénmalig deze documentaire als een speciale 
voorpremière. Regisseur Marjoleine Boonstra was hierbij aanwezig en na afloop van 
de film was er gelegenheid haar vragen te stellen. De documentaire gaat over de 
Zuid-Koreaanse beeldend-kunstenaar Do Ho Suh en zijn tentoonstelling in Museum 
Voorlinden in Wassenaar. Voorafgaand was er een korte introductie-film van Suh’s 
werk. Er werden enkele vrijkaarten voor zijn tentoonstelling verloot onder het publiek.  
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CIJFERS 
 
 
Bezoekerscijfers 2018 en 2019 
Het totaal aantal bezoekers steeg ten opzichte van 26.338 in 2018 naar 26.869 in 
2019. Het aantal donateurs daalde in dit jaar licht, van 2.311 naar 2.262. 
 
Het Filmhuis heeft één filmzaal met 80 zitplaatsen. Bij voorstellingen met een 
CinemaScope-beeldformaat zijn er twee stoelen minder beschikbaar. 
 
Uitsplitsing bezoekcijfers 

 2018 2019 

   

Totaal aantal titels 161 184 

Totaal aantal voorstellingen 713 735 

Totaal aantal bezoekers 26.338 26.868 

Gemiddeld aantal bezoekers per voorstelling 36,9 36,6 

   

Reguliere films   

Aantal titels 134 155 

Aantal voorstellingen 636 680 

Aantal bezoekers 21.794 23.384 

   

Reguliere jeugdfilms   

Aantal jeugdfilmtitels (+animatieworkshop) 11 12 

Aantal jeugdvoorstellingen (waarvan 2 animatieworkshops) 23 39 

Aantal bezoekers  610 370 

   

Basis- en Voortgezet Onderwijs   

Aantal titels (waarvan 3 als (jeugd)reguliere film) 48 30 

Aantal jeugdvoorstellingen 48 30 

Aantal bezoekers 3.648 2.108 

   

Thematische activiteiten   

Aantal titels  6 5 

Aantal voorstellingen 6 6 

Aantal bezoekers 286 384 

   

Donateurs    

Aantal donateurs 1561 1532 

Aantal duo donateurs 750 730 

Totaal aantal donateurs 2.311 2.262 
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Overzicht bijzondere activiteiten 2019 
 
16 januari IFFR-preview 

Capharnaüm 
I.s.m. Internationaal Filmfestival 
Rotterdam. 

   
19 januari  The best of IDFA on 

tour 
Prijswinnaars en 
publieksfavorieten van het 
International Documentary 
Festival Amsterdam 2018. 

   
31 januari  De 100-jarige man die 

uit het raam klom en 
verdween 

GSG Leo Vroman 

   
11 februari Rosia & Moussa +   

Super Modo 
Filmfestival voor kinderen, 
georganiseerd door de 
Soroptimisten Gouda. 

   

12 februari Das schweigende 
Klassenzimmer 

GSG Leo Vroman 

   
14 maart Het wonder van Le 

petit prince 
Q&A met regisseur Marjoleine 
Boonstra na afloop van de 
documentaire. 
 

Maart/april Eternity’s gate i.s.m. 
Kunstuitleen Gouda 

Kortingsactie leden Kunstuitleen 
op filmkaartje. 

   
1, 2 en 3 april Oorlogsgeheimen 

 
i.s.m. Bredeschool en Libertum 
voor diverse basisscholen. 

   
25 april Miel-Emile Q&A met regisseur Peter van 

Houten na afloop van de 
documentaire 
 

14 mei  Het leven is 
verrukkulluk 

Coornhert Gymnasium, in kader 
van literatuurlessen over Remco 
Campert, ter gelegenheid van 
zijn 80ste verjaardag. 

   
19 mei Tea with the dames Speciale matinee voorstelling 

met high tea, gemaakt door onze 
vrijwilligers. 

   
13 juni Home away from 

home 
Q&A met regisseur Marjoleine 
Boonstra na afloop van de 
documentaire. 
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16 + 18 juni They shall not grow 
old (3D) 

Speciale 3D voorstelling, incl. 3D 
installatie en 3D brillen, 4 
voorstellingen. 

   
1 juli De Boskampi’s Westerschool 
   
1 juli Uilenbal Westerschool 
   
10 juli Three billboards 

outside Ebbing, 
Missouri 

Coornhert Gymnasium 

   
4 september Merry Christmas CSG De Goudse Waarden, in 

kader van Ieper Project, over de 
Eerste Wereldoorlog. 

   
26 + 28 september  Daymohk In samenwerking met de 
+ 1 oktober  werkgroep Amnesty International 

Gouda. 26 september: 
livemuziek en regisseur Masha 
Novikova was aanwezig voor een 
Q&A. 
 

28 september  Isle of dogs Privéfeest, besloten vertoning 
   
2 oktober Los bando Gouds Kinderboekenfeest,  
  vertoning in de Goudse 

Schouwburg, tijdens de 
Kinderboekenweek, thema "Reis 
mee". 
 

12 oktober  Eigen documentaire 
“een jaar met 2B” 

GSG Het Segment, 
privévoorstelling. Documentaire 
gemaakt door leraar Bart 
Verbeek, 2 voorstellingen, 160 
leerlingen.  

   
14 oktober  Kapitein Morten en de 

spinnenkoningin 
Casimirschool + BS De Cirkel (2 
voorstellingen) 

   
15 + 16 oktober Wallay CSG De Goudse Waarden 

(HAVO/VWO), n.a.v. 
schoolopdracht Filmanalyse, 4 
voorstellingen.  

   
17 oktober  Kapitein Morten en de 

spinnenkoningin 
Prinses Julianaschool 

   
17 oktober  Wallay Prinses Julianaschool 
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17 oktober  Zooks Al Qalam 
   
19 oktober  Eigen documentaire: 

‘Annelies, new 
adventures happen’ 

Gemaakt door Hans 
Heesterbeek met Irene Kagei. 
Privévoorstelling. 

   
20 oktober Animaatjes Cinekid Jeugdfilmfestival in de  
21 oktober Kapitein Morten en de 

spinnenkoningin 
herfstvakantie van 20 t/m 27 
oktober. 

23 oktober Wallay  
24 oktober Zooks  
25 oktober Animaatjes  
25 oktober Animatie-workshop Stop motion-film maken. 
26 oktober Kapitein Morten en de 

spinnenkoningin 
 

27 oktober Zooks  
   
23 oktober Kapitein Morten en de 

spinnenkoningin 
Lions Club dames, in kader van 
het project "Het onzichtbare 
kind". 

   
26 oktober tm 8 
november 
< 
 
 
 

Once upon a time…in 
Hollywood 
 

Kortingsactie i.s.m. So What!, 
bezoekers Tarantino-tribute door 
band Reservoir Dogs ft. George 
Baker kregen korting op 
filmkaartje. 
 

2 november La grande bellezza Privévoorstelling voor 
medewerkers en vrijwilligers van 
De Klup. 

   
9 + 10 november The best of Dorien B. Voorpremière, exclusief en gratis 

vertoning speciaal voor onze 
donateurs. 

 
14 november  

 
Shantykoor West 
Zuidwest bij 
Fisherman’s friends 

 
Voor aanvang en in de pauze 
werden ‘seasongs’ ten gehore 
gebracht door het koor. 

   
16 + 17 november Architectuur 

Filmfestival 
In samenwerking met het 
Goudse Architectuurcentrum 
grAp. 

   
 Russia: building 

amidst solitude 
Inleider: Alice Roegholt, directeur 
van museum Het Schip en 
kenner van het erfgoed van Han 
van Loghem  
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 Grandma and Le 
Corbusier 

Inleider Jacques Prins, architect 
uit Gouda en partner bij Inbo 

 Snelweg NL Inleider: Ben van Lieshout,  
regisseur 

 Het Schip Inleider: Wilma Kuijvenhoven, 
regisseur 

 Inventaris van het 
moederland 

Inleider: Ben van Lieshout,  
regisseur 

   

18 november Lion Carmelcollege Gouda 

   

22 november  Kapitein Morten en de 
spinnenkoningin 

Al Qalam 

   

30 november Amelie Privévoorstelling, opbrengst t.b.v. 
Stichting Interplast Holland, 
ideële organisatie gericht op 
reconstructieve chirurgie voor 
kinderen in ontwikkelingslanden. 

   

18 december Hunt for the 
wilderpeople 

Wellant College, 2 voorstellingen 

30 december Parasite Coornhert Gymnasium 

 


