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Voorwoord

Hierbij bieden wij u het jaarverslag over 2020 van het fi lmhuis Cinema Zevenskoop aan en informeren 

wij u over de activiteiten en evenementen die Cinema Zevenskoop in het afgelopen jaar heeft georgani-

seerd. Zevenskoop drijft volledig op het enthousiasme en de inzet van ruim 80 vrijwilligers. 

Cinema Zevenskoop, gevestigd aan het Julianaplein, staat bekend om het bijzondere fi lmaanbod. Met 

een laagdrempelig karakter, prettige sfeer en horizontale programmering heeft Zevenskoop een stevige 

plek in cultureel Den Helder.

Zevenskoop heeft in 2020, net als veel culturele instellingen in Nederland, te 

kampen gehad met de beperkingen door maatregelen om het COVID-19 virus 

in te dammen. Gedurende langere tijd hebben wij de deuren gesloten moeten 

houden voor publiek. Dit heeft grote gevolgen gehad voor de programmering, 

de inkomsten uit ticketverkoop en de omzet uit horeca-activiteiten. Ons fi lmhuis 

is volledig afhankelijk van deze inkomsten. Wij ontvangen regulier geen subsidie 

van lokale of regionale overheden. Gelukkig bleven onze vrienden en donateurs 

ons trouw.

Gelet op de buitengewone omstandigheden en onze regionale uitstraling heeft 

de gemeente Den Helder ons met een ruime eenmalige bijdrage ondersteund. 

Samen met de diverse landelijke steunmaatregelen heeft deze bijdrage ervoor 

gezorgd, dat Cinema Zevenskoop 2020 heeft overleefd. De fi nanciële basis die in 

de afgelopen jaren is opgebouwd, heeft daar ook zeker aan bijgedragen.

Het aantal bezoekers daalde maar de belangstelling voor ons fi lmhuis bleef onverminderd hoog. Door de 

regulering van het aantal bezoekers en andere noodzakelijke beheersmaatregelen hebben wij in korte 

tijd een groot deel van de bedrijfsvoering aangepast aan de nieuwe werkelijkheid. Reeds lang hadden 

wij plannen voor het invoeren van een reserveringssysteem en het terugdringen van contant geld in het 

fi lmhuis. Door de gewijzigde omstandigheden hebben wij in korte tijd diverse maatregelen doorgevoerd. 

Wij hebben nu de beschikking over een online reserveringsysteem en betalen met contant geld is niet 

meer mogelijk. De bezoekers hebben zich in zeer korte tijd aangepast. Voor zover we weten heeft er 

geen enkele besmetting plaatsgevonden tijdens onze fi lmavonden.

Wij wensen u veel leesplezier. 

Het bestuur

DEZE STOEL VRIJHOUDEN 
I.V.M. 1,5 METER AFSTAND



Jaaroverzicht 2020

Programmering
Met uitzondering van de eerste twee maanden kenmerkte dit vreemde jaar zich door grote onzekerheid 

bij alle partijen. Bezoekers, die zich afvroegen of bezoek aan Zevenskoop veilig was en het risico waard. 

Streamingsdiensten zoals Netfl ix zagen hun kijkersaandeel niet voor niets explosief groeien. Het team 

van Zevenskoop kreeg te maken met meerdere lockdowns en beperkingen. Ook het programmeerteam 

worstelde met deze nieuwe situatie, want wat programmeer je om mensen over de streep te trekken om 

toch fi lm te komen kijken: blijf je bij de eigen Zevenskoopstijl of zoek je toch meer commerciële fi lms 

uit? Tot slot moesten de fi lmdistributeurs telkens besluiten om fi lms uit de roulatie te halen of releases 

uit te stellen om te wachten op betere tijden en meer bezoekers.

2020 was een jaar waarin het programmeerteam moest hollen of stilstaan. Stilstaan als er sprake was 

van een lockdown, hollen als er ineens weer besloten werd dat Zevenskoop open mocht. Zoeken in een 

gedecimeerd aanbod en overleggen met distributeurs om toch een goed programma neer te zetten en 

alles afzeggen als we toch weer dichtgingen. Beslissen welke fi lms we na zo’n lockdown wel en niet 

terug lieten komen. Proberen om alle distributeurs van een opening mee te laten profi teren omdat de 

spoeling zo dun was. 

Fijn was het als fi lms toch tot de laatste plek werden ‘uitverkocht’, zoals de kunstdocumentaire “A night 

at the Louvre”, waarvoor we een extra voorstelling inlasten. Of onze laatst vertoonde fi lm “The singing 

club”, die alle avonden tot de laatste plaats was uitverkocht en waarbij erg gelachen werd. 

Mooi was de samenwerking met de distributeurs die probleemloos meewerkten bij een lockdown of 

heropening. Net als iedereen hopen we op een snel nieuw normaal waarin we weer met onze bezoekers 

in gesprek kunnen en waarbij programmeren ook daadwerkelijk vertonen wordt. We zijn er klaar voor!
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Zevenskoop in de publiciteit

Nieuwe website
Op 7 februari 2020 zijn we ‘live gegaan’ met de nieuwe website cinemazevenskoop.nl. We zijn erg blij 

met de nieuwe site en onze bezoekers weten de website ook goed te vinden. De nieuwe (Wordpress) 

website heeft meerdere voordelen t.o.v. de oude (Wix.com) site: 

frissere en professionelere uitstraling,• 

veel eenvoudiger en sneller bij te werken,• 

ticket-reserveringsysteem Event Espresso,• 

data beschikbaar, inzicht in hoeveel bezoekers e.d.• 

uitbreidingen met plug-ins, o.a. kalender, tickets, beveiliging, formulieren• 

‘eigen’ url, dus alleen cinemazevenskoop.nl en geen Wix meer • 

In 2020 is de website bijna 18.000 keer bezocht, oftewel zo’n 1500 keer per maand! En dat in een jaar 

met drie lockdowns en veel minder fysieke bezoekers in het fi lmhuis. In de grafi ek is duidelijk het effect 

van de lockdowns op het aantal (online) bezoekers te zien. In maart, april en mei en later in het jaar zijn 

de dalingen in bezoekersaantallen overduidelijk.



Ticketsysteem
In mei/juni 2020 hebben we een ticketsysteem (Event Espresso) toegevoegd aan de website. Via dit 

systeem kunnen online tickets worden gekocht voor diverse fi lms (events). Deze tickets worden na 

bestelling per mail naar de bezoeker gemaild, zodat men het ticket voorafgaand aan de voorstelling kan 

laten scannen bij de entree. Om het scannen mogelijk te maken, hebben we de Event Espresso app 

geïnstalleerd op de Zevenskoop-smartphone. Na een aantal instructie-avonden en hier en daar wat 

extra ondersteuning verliep dat prima en tot tevredenheid van de bezoekers. Hiermee gaan we in 2021 

dan ook door, met name wanneer het aantal bezoekers vanwege de coronamaatregelen beperkt blijft. 

Dankzij een uitgekiende zaalindeling kunnen we, met inachtneming van de anderhalvemetermaatregel, 

ruim 70 bezoekers plaats bieden. Echter hebben we veelal te maken met een beperking en mogen we 

maximaal 30 bezoekers toelaten. Daarbij biedt het ticketsysteem uitkomst, want daarin kunnen we 

eenvoudig het maximum aantal beschikbare tickets ingeven. Op de website kunnen bezoekers ook snel 

zien hoeveel plaatsen er nog beschikbaar zijn per voorstelling.

Facebook
Het aantal pagina ‘likes’ is gestegen van 1700 (op 1-1-20) naar 1755 (op 31-12-20). Ook voor onze Face-

bookpagina heeft de sluiting (lockdowns) invloed gehad. Normaal gesproken plaatsen we elke week 

minimaal één bericht en kondigen we de nieuwe fi lm aan. Nu er geen fi lms draaiden en er dus niets viel 

aan te kondigen, hebben we alleen berichten geplaatst omtrent het sluiten en weer opengaan van het 

fi lmhuis. De meeste van deze berichten bereikten toch snel 1000 mensen en leverden regelmatig tien-

tallen reacties en steunbetuigingen op. Zo houden we toch nog enigszins contact met onze volgers.

...vervolg
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Dat 2020 zo’n bijzonder jaar zou worden, zal niemand gedacht hebben. Na een uitstekend 2019 met veel 

bezoekers en een goede baromzet begon ook 2020 heel voorspoedig. Met de maanden januari en 

februari waren er al ruim 400 bezoekers meer dan het voorgaande jaar, dus de vooruitzichten waren 

prima voor een goede baromzet. Dat het heel anders zou gaan weten we allemaal: halverwege maart 

was het gedaan met het bezoek aan Cinema Zevenskoop en viel alles stil. In juli mochten we weer be-

perkt open met een begrensd aantal bezoekers. 

Op 14 oktober kwam er een verbod op de verkoop van alcoholhoudende dranken, zodat we in het 

assortiment en de presentatie aanpassingen moesten doen. Alle alcoholhoudende dranken werden 

uit de bar verwijderd. Daarnaast hebben we het aantal alcoholvrije speciaal bieren uitgebreid naar vijf 

soorten, naast de al bestaande ‘nul procent’ bieren en Radler. Daar werd goed op gereageerd met een 

goede omzet. Opvallend was dat ook de omzet van snacks en snoepgoed fl ink toenam. Omdat door 

de stilstand de verkoop stokte en om te voorkomen dat er te veel goederen afgestort zouden moeten 

worden, hebben we artikelen die tegen de houdbaarheidsdatum zaten voor de helft van de prijs aan-

geboden. Toch kon niet worden voorkomen dat er ook diverse goederen moesten worden afgestort. 

Daarnaast is er ook een aantal kratten frisdrank en wat snoepgoed naar de voedselbank in Den Helder 

gegaan, die er heel blij mee was. Al met al was 2020 een bewogen jaar met een baromzet die t.o.v. 2019 

minstens halveerde.

Horeca activiteiten
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Mensen achter het fi lmhuis

Bestuur
Het bestuur bestond in 2020 uit:

Bart Pollmann, voorzitter    01-01-2020 t/m 31-12-2020• 

Sjaak Vrieling, secretaris    01-01-2020 t/m 31-12-2020• 

Jacqueline Bremer, penningmeester   01-01-2020 t/m 31-12-2020 • 

Toby Kok, algemeen bestuurslid   01-10-2020 t/m 31-12-2020• 

Ton Kuijl, algemeen bestuurslid   01-01-2020 t/m 31-12-2020• 

Roelanda van de Kamer, algemeen bestuurslid 12-08-2020 t/m 31-12-2020• 

 

Vrijwilligers
Cinema Zevenskoop kent een vaste en trouwe groep van vrijwilligers. Zij zijn zowel voor als achter de 

schermen actief. Veel technische aanpassingen en reparaties worden in eigen beheer uitgevoerd door 

de techniekploeg. Het aantal vrijwilligers ultimo 2020 bedroeg 83 (2019: 84). 

In normale jaren vergadert het stichtingsbestuur eenmaal per kwartaal met de vrijwilligers. 

De Stichtingsraadvergadering (SRV) voorziet in de behoefte van informatie-uitwisseling tussen bestuur 

en vrijwilligers gezien de grote opkomst. Door het noodgedwongen ontbreken van de deze contact-

momenten is per e-mail in de informatiebehoefte voorzien.
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Overige activiteiten

Overzicht 2020 verhuur
In januari 2020 zijn we vol frisse moed begonnen aan een nieuw jaar met verhuur. Allerlei aanvragen 

lagen er al, de eerste besprekingen waren ingepland. Eind januari was er de eindpresentatie van het 

koor Chantastic, het koor dat een aantal maanden daarvoor iedere woensdagmiddag had geoefend in 

de foyer. De tweede week van februari was er een groot event van een serviceclub met 80-100 mensen, 

compleet met buffet, artiesten en netwerkborrel. 

En toen kwam corona! Geplande afspraken moesten afgezegd of verzet worden. Hoe lang de sluiting 

van Zevenskoop zou gaan duren wist niemand op dat moment. Pas 1 juli werd er één eindmusical van 

groep 8 van een lagere school opgevoerd voor een beperkt aantal mensen, maar mét livestream, zodat 

mensen thuis mee konden kijken. In voorgaande jaren waren de maanden juni en juli dé maanden van 

de musicals. Augustus en september kwamen diverse klassen van de middelbare school naar een fi lm-

voorstelling, een vereniging van eigenaren vergaderde diverse malen bij ons, nog een besloten fi lmvoor-

stelling en dat was het zo ongeveer wel. Corona maakte dat men erg voorzichtig was om met grotere 

groepen bijeen te komen. Dit had een grote invloed op de verhuur en begin november moesten we weer 

helemaal dicht - ditmaal wist niemand hoe lang dit zou gaan duren. Een lastig zwaar jaar waarin uitein-

delijk de gezondheid van een ieder voorop stond.

Overzicht scholingsactiviteiten
Eind 2019 werd een uitnodiging ontvangen van de VNF om gezamenlijk 

provinciale subsidie aan te vragen voor (fi lm)educatie. Na een inventari-

satie bij alle aangesloten fi lmtheaters van hun activiteiten en faciliteiten 

op dit gebied kon de aanvraag voor wat Filmhub is gaan heten begin 2020 

ingediend worden. Al in maart werd het project door het Filmfonds toege-

wezen en kon de beoogde coördinator aan het werk! In mei kon nog het 

eerste persoonlijke contact plaatsvinden binnen de corona maatregelen. 

Hierna ging dit alleen nog virtueel. Een uitgebreide Zoom meeting met betrokken theaters, docenten en 

aanbieders van educatieve programma’s leverde genoeg om de al opgestarte concept website van de 

Filmhub Noord-Holland, ondergebracht bij de Filmschuur in Haarlem aan te kondigen. Van meet af aan 

was het de bedoeling bij de andere fi lmhubs in oprichting en de bestaande aan te sluiten. Daar wordt 

momenteel aan gewerkt.

Door de coronamaatregelen waren fi lmvoorstellingen en educatieve projecten voor scholen de rest van 

2020 niet meer mogelijk. De contacten van Zevenskoop met docenten zijn daardoor nihil geweest. Hoe-

wel de uitwerking van de fi lmhub gewoon doorgaat is het voor Cinema Zevenskoop onduidelijk hoe de 

fi lmeducatie zich bij ons gaat ontwikkelen. 

Voorlopige website: https://www.toneelschuur.nl/fi lmhub-noord-holland

https://youtu.be/bBG7yPfhmH0 voor een videointroductie.
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Overzicht fi lms

Speelfi lms                               bezoekers

Sorry we missed you 233

Whistlers 39

De Liefhebbers 329

Judy  258

Parasite 268

Marriage story 153

Hors Normes 317

The two popes 190

Out stealing horses 250

Dark waters 257

Bombshell 183

A hidden life 69

Little Women 241

Les Miserables 84

La Verité 121

A White, White day 109

Proxima 87

Der Fall Collini 44

A Beautiful Day in the Neighberhood 105

La Odisea 102

Gli Anni Piu Belli 127

A perfectly normal family 85

Bacurau 78

Summerland 114

Misbehaviour 114

Moffi e 87

Love Sarah 111

House of Hummingbird 50

Babyteeth 58

Barn 61

On the Rocks 93

Corpus Christi 91

The nest 78

The Singing Club 169

 4.755

Documentaires                       bezoekers

Ze noemen me Baboe 172

Honeyland 211

For Sama 102

Woman 62

Collective 29

CatVideoFest 2020 90

The Kingmaker 65

A night at the Louvre: Leonardo da Vinci 105

Into the Jungle 39

 875

 

Totaal bezoekers 2020 5.630
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