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Inleiding 
 
CineNoord is ontstaan in oktober 2011 uit een vraag van Deelgemeente Noord en bewoners om 
filmavonden te organiseren in wijkgebouw Het Klooster. Sindsdien is CineNoord uitgegroeid tot een 
filmvertoner van belang in Rotterdam-Noord. In 2013 is een stichting opgericht met een professioneel 
bestuur bestaande uit professionals uit de Rotterdamse cultuurwereld. Wekelijkse wordt op 
donderdagavond een filmvertoning met randprogramma georganiseerd. En in 2014 is CineNoord uitgebreid 
met een onderdeel speciaal voor de jeugd genaamd ZienInNoord, nu CineNoord Filmkids, waar naast de 
vertoning van jeugdfilms met voorprogramma ook eigenzinnige filmworkshops worden gegeven gericht op 
kinderen van 7 tot en met 12 jaar.  
 
CineNoord staat voor film; actief & samen in de wijk en wil de liefde voor film overbrengen op de bewoners 
van Rotterdam-Noord en omliggende wijken. Door een afwisselende en onderscheidende programmering 
samen te stellen, kan jong en oud kennis maken met films die verrijken, verrassen en relevant zijn. Bij 
CineNoord is filmbeleving actief en betrokken. Belangrijk voor deze actieve insteek is het interactieve 
voorprogramma: Elke filmvoorstelling wordt voorafgegaan door een kort programma waarin de relevantie 
van de gekozen film wordt verwoord door een host of bijzondere gast. CineNoord fungeert als een 
bindende factor in de buurt. Het doel is zoveel mogelijk mensen uit diverse lagen van de bevolking te 
betrekken bij haar activiteiten. Op een laagdrempelige wijze kan de bezoeker kennis maken met kunst en 
cultuur. Daarnaast krijgen in het bijzonder jongeren een kans hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen 
d.m.v. deelname aan een van onze cultureel-maatschappelijke projecten. 
 
 
Algemeen 
 
Het jaar 2020 stond in het teken van de coronacrisis. CineNoord heeft door een lange lockdown in het 
voorjaar gedurende die periode geen evenementen kunnen organiseren. Een groot deel van het programma 
hebben we echter kunnen doorschuiven naar het najaar. Wel moesten we toen vanuit overheidswege 
werken met een zaalindeling op anderhalve meter. Hierdoor bleef minder dan de helft aan zaalcapaciteit 
over. De inkomsten uit recette zijn zodoende fors lager. Ook liepen sommige kosten in de lockdown-periode 
door. Ook aan het einde van het projectjaar zijn we geconfronteerd met een lockdown-periode. 
 
Daarnaast hadden we een tegenvaller omdat we geen toezegging hebben gekregen van de twee fondsen 
Volkskracht en VSBfonds voor ons jaarprogramma. We hebben hierdoor gewerkt met een begroting van € 
32.910,- waar € 52.375,- was gepland. 
 
Door bovengenoemde tegenslagen hebben we 34 van de oorspronkelijke 64 evenementen uit kunnen 
voeren. We hebben in totaal 745 bezoekers getrokken. Bij de filmvoorstellingen hebben we zodoende een 
gemiddelde van 25 bezoekers per evenement gehaald. Omdat dit cijfer weinig zegt vanwege de verandering 
van de maximale zaalcapaciteit gedurende het jaar, werken we in 2020 met een percentage van de 
maximale zaalcapaciteit. Gemiddeld over heel 2020 komen we uit op 78% bezetting. 
 
Daarnaast zijn er middels extra programmering, zoals Film in het Park en de Zoete Inval, nog ruim 100 
mensen bereikt. Deze programmering is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met andere partijen, 
namelijk Studio de Bakkerij en Film in de Buurt. 
 
Uitsluitend geven bezoekers een positieve feedback op het bestaan van CineNoord en haar programma. Dit 
blijkt o.a. uit onderzoeksresultaten die studenten Communicatie voor hun afstudeeronderzoek hebben 
gedaan. CineNoord is dan ook een belangrijke ontmoetingsplaats in haar primaire verzorgingsgebied 
Rotterdam-Noord. Ook is een poel vrijwilligers van ongeveer 15 personen betrokken bij de activiteiten van 
CineNoord.  
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Avondprogramma 
 
In 2020 hebben we twee avonden van de programmalijn Door de ogen van.. georganiseerd. De overige 
filmavonden zijn geprogrammeerd binnen themalijnen. Hieronder een overzicht. 
 
programmalijn Door de ogen van.. 
Gasten: Azzedine Karrat, imam en het duo Dirk Meijndert en Menno Tibaut, wijkagenten. 
Films binnen het programma: The International, Layla M. 
 
themalijn De beste films van 2020, de keuze van de kijker.  
Films binnen het programma: Monos, Maradona, Portrait de le jeune fille en feu. 
 
themalijn Helden. 
Films binnen het programma: Ballon, A private war (i.s.m. Amnesty Rotterdam), Sorry we missed 
you. 
 
themalijn Warming Up. 
Films binnen het programma: The biggest little farm, Aga, Honeyland. 
 
themalijn Rauwe sprookjes. 
Films binnen het programma: De beentjes van Sint Hildegard, Grans, Parajos de Verano. 
 
Elke thema-avond is voorafgegaan door een voorprogramma waarin uitleg werd gegeven door een 
filmkenner of een filmmaker of special guest te gast waren. 
 
Jeugdprogramma 
 
In 2020 hebben we afscheid genomen van de oprichter van het jeugdprogramma Eva Wijers. Halverwege 
2020 is een sollicitatieprocedure opgestart om een nieuwe projectleider aan te trekken. Uit de 43 
aanmeldingen hebben we uiteindelijk Dewi Reijs gekozen tot nieuwe projectleider. Zij heeft een 
achtergrond in de Nederlandse film- en theaterwereld. Door gebruik te maken van haar kennis en netwerk 
zijn de filmworkshops inhoudelijk verbreed. 
 
De jeugdfilms die in 2020 zijn vertoond: Toy Story 4, Circus Noel, Smallfoot, Kapsalon Romy, 
Sherlock Gnomes, Binti, Mijn bijzonder rare week met Tess, Shaun het Ruimteschaap, Kerity, De 
club van lelijke kinderen, Sing Song, de regels van Floor. 
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Organisatie 
 
De stichting bestaat uit een driekoppig bestuur met relevante ervaring uit heet werkveld. De dagelijkse 
leiding is in handen van twee professionele zelfstandigen die de verschillende programmaonderdelen 
uitvoeren. Een groep vrijwilligers staat CineNoord op verschillende vlakken bij. 
 
Bestuur 
 
Mark Oskam - bestuurslid sinds november 2014 
Hoofd bedrijfsvoering Rotterdam Festivals 
Nevenfunctie: voorzitter bestuur Hotel Modern 
LinkedIn: nl.linkedin.com/in/markoskam 
 
Lian Meijaard - bestuurslid sinds januari 2017 
Beeldend kunstenaar 
Office management Operadagen Rotterdam 
LinkedIn: nl.linkedin.com/in/lian-meijaard-ab310614 
 
Rosh Abdelfatah - bestuurslid sinds januari 2017 
Directeur Arab Film Festival 
Filmmaker 
LinkedIn: nl.linkedin.com/in/rosh-abdelfatah-15161237 
 
 
Professionele krachten 
 
Bas de Leijer - zakelijk leider en artistiek leider CineNoord 
Filmmaker en videoproducent 
LinkedIn: nl.linkedin.com/in/basdeleijer 
 
Dewi Reijs - artistiek leider CineNoord Filmkids 
Actrice, film/theatermaker, founder Buddy Film Foundation 
LinkedIn: nl.linkedin.com/in/dewi-reijs-1225649 
 
 
 
Plannen voor 2021 en verder 
 
CineNoord gaat in grote lijnen door met het programma dat tot nu toe succesvol bleek. We zetten de 
inhoudelijke programmering in themalijnen door. Ook het wijkgerichte programma ‘Door de ogen van..’ dat 
we in nauwe samenwerking met Studio de Bakkerij hebben ontwikkeld continueren we in 2021.  
 
Binnen het jeugdprogramma hebben we een actieplan ontwikkeld om de toegenomen schommelingen 
in bezoekersaantallen van zowel workshop als filmbezoek aan te pakken. 
 
In 2020 hebben we een paar succesvolle filmvertoningen op locatie georganiseerd. We gaan in 2021 ideeën 
ontwikkelen om dit structureel door te zetten. 
 


