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1) Terugblik 2020 en vooruitzicht 2021 

Het jaar 2020 stond hoofdzakelijk in het teken van Covid 19. Dit had zijn weerslag op de activiteiten die de 
Asser Filmliga in het jaarprogramma had opgenomen. Alleen de eerste serie films tot 14 maart en de 
Documentairedag hadden een normaal verloop. Daarna kon slechts een beperkt filmprogramma voor een 
gelimiteerd aantal bezoekers worden uitgevoerd. Het totaal aantal bezoekers bedroeg 3558 tegenover 
7601 in 2019. De vereniging had 970 leden op 31-12-2020 tegen 987 leden op 31-12-2019. 

De inkomsten uit contributies bedroegen €10023, de uitgaven waren €5174. Doordat er geen volledig 
programma kon worden uitgevoerd is er een exploitatieoverschot van €4849. Het eigen vermogen is 
daardoor eind 2020 gestegen tot €15208. Tijdens de ALV van 26 juni is besloten de leden de mogelijkheid te 
geven om als compensatie gebruik te maken van een gereduceerd tarief van 50% op het normale 
abonnement. De contributies voor 2021 bedroegen derhalve €9,75 voor een tweepersoons lidmaatschap 
en €6,50 voor een éénpersoons lidmaatschap. Eind december hebben 55% van de leden gebruik gemaakt 
van het kortingsaanbod en 45% hebben het normale tarief betaald. 

Het is onduidelijk hoe het bioscoopjaar er in 2021 uit zal zien. De begroting die is opgesteld is gebaseerd op 
het normale jaarprogramma. Maar het is duidelijk er veel onzekerheden zijn, zeker in het begin van 2021. 
Er zijn nog andere uitdagingen die voor ons in het verschiet liggen: het initiatief van DNK om een eigen 
Filmhuis te beginnen en ook hoe we onze leden gaan bereiken: dmv de gebruikelijke gedrukte 
programmafolder of via email, beide hebben hun eigen voordelen. Tevens kunnen de Covid maatregelen 
gevolgen hebben voor het ledenbestand en daaraan gekoppeld de inkomsten uit contributies. Daarnaast de 
opkomst van Picl waarmee de Arthouse films bij iedereen in huis gehaald kunnen worden. Het is ongewis 
hoe dit van invloed zal zijn op de toekomst van de bioscopen. Maar het belangrijkste streven is vooreerst 
om iedereen ook in 2021 een boeiend filmprogramma aan te kunnen bieden. 

Bestuurssamenstelling:  

In 2020 is tijdens de ALV op 26 juni afscheid genomen van Wim Hulscher die de penningen van de 
vereniging gedurende de afgelopen 13 jaar heeft beheerd. Zijn taak is overgenomen door Luc Oostra. Het 
bestuur bestond uit: 
Tineke Oostra – voorzitter 
Chris Niemeijer – secretaris 
Luc Oostra – penningmeester 
Anneke Luchies – ledenadministratie 
Yolande Vos – programmering 
Heilien Tonckens – programmering 
Céres Mulder – webactiviteiten 



 
 
 

 
 
 

 
2) Jaarrekening 2020: Balans en Resultatenrekening en Begroting 2021 

 

De oorspronkelijke begroting voor 2021 zoals opgesteld op de algemene ledenvergadering d.d. 26-6-2020 is 
i.v.m. Covid maatregelen bijgesteld op de bestuursvergadering van 9-12-2021. 

Balans ultimo ultimo ultimo ultimo ultimo
2020 2019 2018 2017 2016

Activa
Overlopende activa 868 12 243
Spaarrekening 11059 11059 17931 24069 23427
Betaalrekening 10214 8017 6242 262 437

21273 19076 25041 24343 24107

Passiva
Eigen vermogen 10359 16269 15603 14889 13449
Resultaat lopend boekjaar 4849 -5910 666 714 1440
Nog te betalen 212 102 535 482 603
Vooruit ontvangen (contributies voor 2021) 5853 8615 8237 8258 8615

21273 19076 25041 24343 24107

Resultatenrekening begroting realisatie begroting realisatie realisatie realisatie realisatie
2021 2020 2020 2019 2018 2017 2016

Baten
Contributies 11000 10023 10000 10162 9984 10639 10728
Rente 6 15 57
Filmactiviteiten 1430
Exploitatietekort 5910

11000 10023 10000 17502 9990 10654 10785
Lasten
Bestuurskosten 1600 709 1500 1008 1556 1188 1280
Ledenadministratie (vrijwilligersvergoeding) 900 900 900 900 900 900 900
Webpagina 500 237 500 643 468 183 192
Drukwerk (programmafolders) 2000 1467 2300 2013 2183 2326 2171
Verzending 1500 1074 2200 1629 2095 1758 1928
Speciale filmactiviteiten 4500 787 2600 11309 2122 3134 2874
Overige lasten 451
Exploitatieoverschot 4849 666 714 1440

11000 10023 10000 17502 9990 10654 10785

Speciale filmactiviteiten begroting realisatie begroting realisatie realisatie realisatie realisatie
2021 2020 2020 2019 2018 2017 2016

Documentairedag 1000 666 600 381 284 759 574
Openluchtfilm 1500 1500 1509 1625
Filmdag najaar 500 500 497 338 301 278
Film excursie 1000
Inleiding ("The third wife") 500 121 500 565 397
Overige filmactiviteiten 1000
Jubileum 10430

4500 787 2600 11309 2122 3134 2874



 
 
 

 
 
 

3) Toelichting/aanvullende informatie: 

a) Balans  

De Filmliga beschikt over een zakelijke rekening bij de ING bank, bestaande uit een betaalrekening 
en een spaarrekening.  

 

Het eigen vermogen op 1 januari 2020 is het eigen vermogen per 1 januari 2019 verhoogd met het 
voordelige resultaat over 2019 en bedroeg € 10.359. Ultimo 2020 is het totale eigen vermogen gestegen 
met het voordelige resultaat ad € 4849 van € 10359 tot € 15208 

De post “nog te betalen” ad € 212 bestaat uit 2 inkoopfacturen die in 2021 zijn betaald, maar op het jaar 
2020 betrekking hebben. 

De post “vooruit ontvangen” betreft de  in november/december 2020 ontvangen contributie voor het jaar 
2021. 

 

b) Resultatenrekening 

- Inkomsten 

De inkomsten bestonden uitsluitend uit de contributies van de leden en bedroeg in 2020: €10023. 
(€8614,50 vooruitbetaald in 2019 en €1408,50 betaald in 2020). De contributie bedroeg €13 voor 
éénpersoons lidmaatschap en €18,50 voor een tweepersoons lidmaatschap. Het aantal leden nam in 2020 
met 17 af. Het ledenverloop over de afgelopen 5 jaar: 

 

- Uitgaven 

De uitgaven bestaan normaal gesproken voor een groot deel uit de programmafolders (drukwerk en 
verzending), de speciale filmactiviteiten (documentairedag, najaarsfilmdag etc) en de 
bestuurskosten/ledenadministratie (ING bankkosten, vrijwilligersvergoeding ledenadministratie á 12x€75, 

2016 (297 1-persoonslidmaatschappen en 371  2-persoonslidmaatschappen) 1039
2017 (287 1-persoonslidmaatschappen en 377  2-persoonslidmaatschappen) 1041
2018 (270 1-persoonslidmaatschappen en 346  2-persoonslidmaatschappen) 962
2019 (285 1-persoonslidmaatschappen en 351  2-persoonslidmaatschappen) 987
2020 (272 1-persoonslidmaatschappen en 349  2-persoonslidmaatschappen) 970



 
 
 

 
 
 

representatiekosten bij filmbezoek en programmering). Door de Covid-19 maatregelen kon een deel van 
het programma niet worden uitgevoerd. Ook is gekozen voor een flexibele programmering en de digitale 
distributie van de programmafolder om tijdig in te kunnen spelen op veranderingen.  

Het exploitatieoverschot van €4849 geeft derhalve een vertekend beeld. Besloten is in de ALV om de leden 
de mogelijkheid te geven een deel van hun contributie terug te vragen door de contributie voor 2021 met 
de helft te verlagen.  

 

c) Activiteiten 

In plaats van het normale filmprogramma (44 filmweken per jaar) hebben we nu maar 37 weken kunnen 
draaien. Alleen de eerste 3 maanden van het jaar was er een normaal programma. Daarnaast was de 
maximering van het aantal bezoekers (max. 30 personen) van invloed op de bezoekersaantallen. De best 
bezochte film was “Out stealing horses” met 326 bezoekers. “Mjólk” en “The third wife” hadden resp. 248 
en 239 bezoekers. 

Overzicht van de bezoekersaantallen over de afgelopen 5 jaar: 

 

De Documentairedag in januari werd bezocht door 242 bezoekers met “Honeyland” als best bezochte film 
door 112 bezoekers. De bezoekersaantallen van de verschillende speciale filmactiviteiten gedurende de 
afgelopen 5 jaar: 

  Documentaire dag Najaarsfilmdag Summer Sunday Classics 
2016 230 286 135 
2017 427 156 103 
2018 111 319 96 
2019 236 238 212 
2020 242     

  

2016 6.785                    
2017 7.113                    
2018 6.574                    
2019 7.601                    
2020 3.558                    



 
 
 

 
 
 

4) Verslag kascommissie: 

 


