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VOORWOORD
Een jaar bij het Groninger Forum is altijd anders dan het 

jaar ervoor. Stond 2015 nog in het teken van de 

beroemde bouwstop, omdat aardbevingen zo dicht 

bij de stad kwamen dat er nieuwe bouweisen op tafel 

kwamen, in 2016 werd er dan daadwerkelijk en voor de 

tweede maal begonnen met de bouw van het Groninger 

Forum. Het had heel wat voeten in de aarde, maar het 

gebouw komt er en misschien extra bijzonder: het komt 

er in nagenoeg de oorspronkelijke opzet. Het is de 

constructeurs gelukt om de aardbevingsbestendigheid 

weg te stoppen in bestaande muren en pilaren. Die 

werden soms wat dikker en soms moesten we een raam 

inleveren, maar de kracht en oorsprong van het gebouw 

zijn fier overeind gebleven. Een prachtig resultaat 

natuurlijk, maar voor het Groninger Forum en haar 

medewerkers betekende 2016 nog veel meer. De start 

van de bouw betekende de opmaat voor de echte 

deadline: de opening in 2019.

De jaren bij het Forum zullen tot aan de opening altijd 

een hybride karakter hebben. Enerzijds wordt er druk 

gewerkt aan het nieuwe gebouw met de ruimere 

mogelijkheden voor programmering en samenwerking. 

Anderzijds zijn veel mensen in de organisatie volop 

bezig in het heden. Immers: we bestaan ook nu al! We 

verwelkomen al reeds honderdduizenden gasten. 

We programmeren ook nu al multidisciplinair op de 

verschillende locaties. We hebben onze werkzaamheden 

met betrekking tot de dagelijks gang van zaken van de 

Forumbibliotheek, het filmtheater en de cursussen van 

de Groninger Forum Academie. Tegelijkertijd is zoals 

gezegd een groeiende groep mensen, veelal in 

overlap met hun activiteiten voor de actuele situatie, be-

zig met de toekomst. Deze werkzaamheden gaan over 

het gebouw, de indeling en de toekomstige 

programmering. Welke exposities kunnen we straks fysiek 

en financieel huisvesten, hoe worden de loopstromen in 

het gebouw en welke sfeer moet het gebouw uitademen? 

Van welke gebouwen en organisaties kunnen we leren en 

hoe reduceren we risico’s op het niveau van de 

exploitatie? De functionele indeling van het gebouw en 

het programma op hoofdlijnen hadden we al rond, maar 

werden verder verfijnd en soms aan nieuwe inzichten 

aangepast. Sommige plannen testen we alvast in de 

huidige situatie. Zo begonnen we in 2015 al met het 

toevoegen van circa 350 werk- en studieplekken in de 

Forumbibliotheek, omdat die behoefte er nu is en om te 

leren wat deze faciliteiten voor onze organisatie 

betekenen. In 2016 startten we ook met de 

samenwerking met ScienceLinx van de  RUG. Deze 

samenwerking behelsde installaties in de publieke ruimte 

over energietransitie. Ook startten we in 2016 met de 

implementatie van nieuwe administratieve en 

planningssoftware, om te voorkomen dat we straks, bij de 

overgang naar het nieuwe gebouw, alle  

processen gaan stapelen. We eindigden het jaar met 

de keuze van de interieurarchitecten. We selecteerden 

DMDJS en &Prast&Hooft voor de interieuropdracht, 

hetgeen in 2017 moet leiden tot een vastgesteld plan voor 

het interieur van het Forumgebouw. Zo gebruiken we de 

tijd om straks, in 2019, zo goed mogelijk voorbereid voor 

de dag te komen. 

Kortom, de komende twee jaar blijft het hinken op twee 

gedachten: wat doen we nu en wat doen we straks. Hoe 

zorgen we ervoor dat we nu leveren en ontwikkelen, maar 

dat we ook doen wat nodig is om straks succesvol open 

te gaan. Onze gasten verwachten niet anders dan een 

rijk aanbod aan film, boek, actualiteit en events. Waar 

mogelijk proberen we dit ook nu al te verbeteren en uit 

te diepen. Zo schaften we in 2016 samen met Biblionet 

Groningen als eerste provincie in Nederland het 

boetesysteem in de bibliotheek af, om het lezen en het 

bezoek aan onze instelling te bevorderen. We bouwden 

onze festivals verder uit en zagen de kaartverkoop voor 

onze evenementen (zoals Playground, Eurovisie 

Songfestival, Amerikaanse Verkiezingen, Roald Dahl 

Festival, International Film Festival Rotterdam in 

Groningen en IDFA in Groningen) toenemen. Het jaar 

eindigde met recordcijfers op alle fronten, voor zowel de 

wijkfilialen, de Forumbibliotheek als het filmbezoek. Het 

jaar 2015, waarin we ruim 1 miljoen bezoeken 

registreerden, werd ruimschoots overtroffen met bijna 

1,2 miljoen bezoeken in 2016. Maar zoals gezegd, dit alles 

gebeurt in een winkel die tijdens de verbouwing gewoon 

open is. De focus gaat steeds meer naar de toekomst. Nu 

blijven presteren én er straks staan als een huis: dat is ons 

doel. Dat vraagt soms behoorlijk wat flexibiliteit van onze 

medewerkers, maar is ook uiterst inspirerend. Al die 

mooie dingen op het gebied van educatie, film, actualiteit, 

lezingen, festivals en literatuur waren vanzelfsprekend 

onmogelijk geweest zonder het niet-aflatende 

enthousiasme van onze medewerkers en de vele partijen 

waarmee we nauw samenwerken. Het was een mooi jaar. 

Ik wil dan ook alle betrokken bedanken voor hun inzet 

hierbij. Daarnaast wil ik een speciaal woord van dank uiten 

aan de Raad van Toezicht, voor hun nuchtere 

betrokkenheid en scherpte.

Dirk Nijdam
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Zoals in het voorwoord al omschreven waren we 

naast de nieuwbouw ook druk met het hier en nu. 

2016 was een recordjaar, qua bezoek. Maar ook qua 

aantallen activiteiten en diversiteit in het 

programma-aanbod. Oude bekenden en nieuwe 

initiatieven. Extra mogelijkheden voor filmprogram-

mering en inspirerende samenwerkingen. Totaal 

ruim 5000 activiteiten, van filmvoorstellingen tot 

cursussen, van workshops tot debat, van lezing tot 

optocht. Op de volgende pagina’s presenteren we 

in vogelvlucht de highlights van 2016!

Tussen de middag: Dichter van Geluk
Bijna wekelijks presenteren we op locatie Oude 

Boteringestraat een gratis lunchprogramma als 

Naked Lunch, Dichter van Geluk, Kunstpraat of 

Douwe Serveert. Dinsdag 2 februari interviewde 

Rense Sinkgraven dichter en beeldend kunstenaar 

Joke van Leeuwen over haar favoriete kunst en 

deelname van de expositie Dubbeltalent. Met 66 

aanwezigen was dit de drukstbezochte aflevering 

van Dichter van Geluk in 2016.

WAT WAS ER VEEL TE DOEN IN HET GRONINGER FORUM!

International Film Festival Rotterdam in Groningen
3 t/m 7 februari IFFR in Groningen: 46 films, 

11 kortfilms

Recordaantal bezoekers: 10.120 

(voor het eerst boven de 10.000!)

DICHTER VAN GELUK   
INTERVIEW

DINSDAG 2 FEBRUARI 12.30 UUR
LOCATIE OUDE BOTERINGESTRAAT 18 | GRATIS ENTREE

JOKE VANLEEUWEN  

WWW.GRONINGERFORUM.NL

INTERVIEW  

ÖZCAN AKYOL 
NAKED LUNCH
DONDERDAG 21 APRIL 12.30-13.45 UUR
LOCATIE OUDE BOTERINGESTRAAT | GRATIS ENTREE

www.groningerforum.nl
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Playground 
Woensdag 18 mei en 
16 november 2016
Beide edities van Playground in 2016 

(#3 in mei en #4 in november) waren 

een succes: volle zalen met enthousi-

aste gasten. Bij beide edities hoorde 

ook een scholierendag en een Virtual 

Reality Cinema. Zo’n 2.000 Groningers 

maakten kennis met VR; meer dan de 

helft van de bezoekers had tijdens 

Playground voor het eerst van zijn of 

haar leven een VR-bril op. Het ultieme 

Try before you die-moment was de 

virtuele parachutesprong.

Tentamenweken
De werkplekken aan de Oude 

Boteringestraat zorgden tijdens 

tentamenweken voor een flinke stijging 

in het bibliotheekbezoek en een flinke 

daling in de gemiddelde leeftijd. In het 

Dagblad van het Noorden verscheen een 

artikel met als titel De bibliotheek: trek-

pleister der generaties. Hierin werden een 

20-jarige studente en een 93-jarige vaste 

bezoeker geciteerd. Zij vond het “ideaal”, 

hij “gezellig zelfs”.
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De Groningse Nacht 
van de Filosofie 
Vrijdag 22 april 2016
Tijdens de vijfde editie van 

de Groningse Nacht van de 

Filosofie werden 600 

bezoekers (voor het vijfde 

jaar op rij strak uitverkocht!) 

door meer dan 25 wijsgeren, 

waaronder Laura van Dolron, 

Simone van Saarloos, Julian 

Baggini, Maarten Doorman, 

Paul Scheffer en Denker des 

Vaderlands Marli Huijer, aan 

het denken gezet. 

De Nacht van Kunst & Wetenschap
Zaterdag 4 juni 2016
De Nacht van Kunst & Wetenschap was hét 

vrijwilligersevenement van 2016: maar liefst 230 

harde werkers stonden tot onze beschikking. 

Ook was De Nacht met 172 onderdelen ons volste 

programma. 

Weetjes:

+ Leukste date: met robots speeddaten

+ Leukste astronaut: André Kuipers stal de show

+ Grootste je-verwacht-het-niet: Pepijn Lanen  

 (De Jeugd van Tegenwoordig) las voor in de    

 Doopsgezinde kerk

+ Gekste smaak: een hoorntje vleesijs
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Best bezochte films 2016 
De tien best bezochte film worden voor het eerst in tijden 

weer eens aangevoerd door een Nederlandse film: Tonio. 

Ook saillant is het feit dat er een documentaire in de top 

tien staat: het hartverwarmende Down to earth. Samen zijn 

deze tien titels goed voor ruim 26.000 bezoekers.

1. Tonio 3.431

2. The red turtle 3.165

3. Room 3.138

4. Beyond sleep  2.785

5. Captain Fantastic 2.606

6. Absolutly Fabulous 2.408

7. Down to earth 2.345

8. Kollektivet 2.345

9. The Revenant 2.292

10. L’ Avenir 2.194

De Groninger Forum Filmclub
Nieuw in 2016 was de Filmclub. Leden van deze club 

werden op de vrijdagmiddag zeven keer een voorpremière 

gepresenteerd, voorzien van een inleiding door de 

filmprogrammeurs van het Groninger Forum. In het eerste 

seizoen mocht de Filmclub direct al rekenen op ruim 150 

leden. Deze activiteit zal uiteraard worden gecontinueerd.
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Voorpremière: Absolutely Fabulous – the movie
Donderdag 14 juli 2016
Een week voor de landelijke première was deze film al aan 

het Hereplein te zien. Het publiek was gehuld in boa’s, 

bontjassen en panterprintleggings en onderging ter plekke 

een volledige hair & make-upmetamorfose. Er was een 

proeverij van champagne en bezoekers konden op de foto 

met cut-outs van Patsy en Edina. Het Groninger Forum als 

the place to be voor een waanzinnig avondje uit!

HE PSSST... WORD NU LID!
 7 exclusieve avant-première films
 Iedere 1e vrijdag van de maand
 Inleiding door programmeur Frans Westra
 Inclusief film tijdens IFFRiG
 € 60,- inclusief koffie+thee

StaRt vRIjdaG 7 oktobeR 2016

www.groningerforum.nl/defilmclub
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Cinekid in Groningen
Zaterdag 15 t/m vrijdag 21 oktober 2016
De 10de editie van de Groningse satelliet 

van Cinekid trok een record aantal 

bezoekers. Maar liefst 2.800 kinderen en 

ouders vermaakten zich met het volle 

filmprogramma en gingen aan de slag 

met de vele uitdagende installaties in zaal 

2 van locatie Hereplein. Kers op de taart 

was het bezoek van de hoofdrolspeel-

sters van de Nederlandse kinderfilm 

Uilenbal, die tijdens het festival in 

première ging.
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IDFA in Groningen
Vrijdag 25 t/m zondag 27 november2016
De 4e editie van het IDFA in Groningen trok 

1.747 bezoekers, ruim 300 meer dan het jaar 

ervoor. In drie dagen tijd waren meer dan 30 

documentaires te zien. Een aantal speciale 

gasten was aanwezig: zo leidde Leo Blok-

huis een documentaire in over The 

Rolling Stones en was de Zuid-Afrikaanse 

politicus en schrijver Andrew Feinstein 

aanwezig bij de voorstelling van Shadow 

World.

Foto: Bob de Vries



Roald Dahl Festival. 
Woensdag 28, donderdag 29 
en vrijdag 30 december 2016
De film- en jeugdprogrammeurs van het Groninger 

Forum sloegen afgelopen jaar de handen ineen. Het 

resultaat: een zeer succesvolle eerste editie van het 

Roald Dahl Festival. Naast een compleet filmpro-

gramma, inclusief Steven Spielbergs The BFG, kon 

men zich op allerlei manieren met de wereld van 

Roald Dahl bezig houden met installaties in zaal 2 

aan het Hereplein, vele creatieve uitingen in de 

bibliotheek, alsmede een speurtocht en een 

verkleedoptocht in de stad.
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Mini-college tour: Pesten.
Woensdag 21 september 2016
Iedereen die op scholen rondloopt weet wat pesten is, maar 

soms wordt ineens duidelijk wat het betekent, wat het teweeg-

brengt bij de gepeste en waarom iemand nou eigenlijk pest. 

Professor en socioloog René Veenstra gaf in de Week Tegen 

Het Pesten hierover college aan leerlingen van groep 7 en 8 

van het basisonderwijs. De leerlingen kregen uiteraard de 

gelegenheid hem het hemd van het lijf te vragen. Dit 

verrassend leuke college haalde zelfs het Jeugdjournaal! 

De Mini-college tour wordt drie keer per jaar georganiseerd 

door het Groninger Forum in samenwerking met de 

Kinderuniversiteit van de RUG.

Foto: Wouter Brem

Foto: Bob de Vries
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De Week van de Alfabetisering
Maandag 5 t/m
zondag 11 september 2016
In samenwerking met Stichting 

Lezen & Schrijven organiseerde 

het Groninger Forum tijdens 

de Week van de Alfabetisering 

jaarlijks een feestelijke kick-off 

van een nieuw seizoen taalon-

derwijs aan laaggeletterden. 

Een feestelijke ochtend waarin 

ook de Taalheldenprijs werd 

uitgedeeld.

Verhuur
De verschillende ruimtes in het Groninger Forum lenen zich 

uitstekend voor activiteiten van derden, al dan niet besloten. 

Afgelopen jaar haalde de afdeling verhuur opnieuw de meest 

uiteenlopende groepen het Groninger Forum binnen. Van de Dag 

van de Astrologie tot de wetenschapslezing (KNG) over 

planeetvorming in actie. Van TedX University tot congressen voor 

ICT’ers en symposia voor Koning Aap of de behandeling van 

mammacarcinoom. Een slordige 355 activiteiten passeerden de 

revue, zowel op locatie Hereplein als aan de Oude Boteringestraat. 

Het totaal aantal bezoekers dat door deze tak van het Groninger 

Forum in huis kwam was ruim 26.000.

Groninger Forum Academie
In totaal schreven 1.903 mensen zich in 

voor een cursus of lezing aan de Groninger 

Forum Academie. Dit waren de populairste 

cursussen:

1. Once upon a time in the west 

 Mijlpalen in de Film 210 bezoekers

2. Le mépris | Mijlpalen in de Film 

 80 bezoekers

3. Festivaltijger in no time | een intro voor  

 het IFFR in Groningen 72 bezoekers

4. Chinatown | Mijlpalen in de Film 

 63 bezoekers

5. Alma Tadema | De klassieke verleiding 

 60 bezoekers

2016 -2017
PROGRAMMAGIDS 
CURSUSSEN | LEZINGEN | MASTERCLASSES  
OPLEIDINGEN | TRAININGEN | WORKSHOPS
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Meest geleende literaire 

roman: Muidhond van Inge 

Schilperoord

Meeste pagina’s: Een klein 

leven van Hanya Yanagihara

Meest gelezen prentenboek: 

Boris gaat naar zee, Ted van 

Lieshout

Meest gelezen jeugdstrip: 

De grappigste avonturen 

van Donald Duck

Meest geleende thriller: 

Denken aan vrijdag van 

Nicci French

Meest gelezen jeugdboek: 

De waanzinnige boomhut 

van 52 verdiepingen, Andy 

Griffiths

Meest geleend informatief 

boek: De Amerikaanse 

prinses van Annejet 

van der Zijl

Meest gereserveerde boek: 

Judas van Astrid Holleeder

Nationale Voorleesdagen
Woensdag 27 januari t/m zaterdag 6 februari 2016
Voorlezen prikkelt de fantasie, ontwikkelt taalgevoel, 

vergroot de woordenschat maar geeft vooral veel plezier. 

De roodste oortjes zagen we bij de Nationale 

Voorleesdagen waar de prentenboekenverhalen erin 

gingen als koek. Net als het bijbehorende ontbijtje!

Foto: Bob de Vries



BOUW: GRONINGER FORUM
Begin 2016 is aannemer BAM zeer voortvarend te werk 

gegaan met de verdere bouw van het Groninger Forum 

dat door seismologische aanpassingen bijna een jaar 

vertraging had opgelopen.

Als toekomstig gebruiker van het gebouw werden wij 

als Forumorganisatie bij de uitwerking van veel 

vraagstukken betrokken. De aannemer is begonnen met 

de zogenaamde engineeringsfase en er waren 

gedurende het gehele jaar controlerondes van talloze 

zaken als vloeren, plafonds en wanden. 

Belangrijke wijzigingen - zowel vanuit de bouw als van-

uit het Groninger Forum - zijn uitgewerkt en 

inmiddels gereed voor een prijsopgave door de BAM. 

Wensen vanuit het Groninger Forum waren onder meer 

de omwisseling van plein Jeugd en plein Literatuur, de 

uitwerking van het Forumlab en diverse ontwikkelingen 

met betrekking tot het auditorium.

In het bouwproces was het Groninger Forum onder 

andere betrokken bij de uitwerking van het LED-

verlichtingsplan, de glasbewassing, de inrichting van 

het voorplein en zaken op het gebied van beheer en 

onderhoud. Voorts is gestart is met een onderzoek 

naar het energieverbruik en de energieverdeling in het 

gebouw.

De financiële inrichting van de opdrachten, 

budgetstromen en alle verantwoordelijkheden zijn 

geformaliseerd en operationeel. 

Als een van de eersten in Nederland heeft het 

Groninger Forum alle multimediabekabeling laten 

uitwerken in BIM, waardoor een belangrijke tijdswinst is 

geleverd. In de verdere implementatie met aannemer en 

leveranciers kunnen snel gegevens worden 

uitgewisseld.

Begin augustus vond de eerste dialoogronde van enkele 

geselecteerde interieurarchitecten met de gebruikers 

plaats. Deze informatieve ronde en de feedback van de 

architecten leidde ertoe dat de interieuropdracht die 

eerst was opgedeeld in twee percelen, te weten 

algemeen en filmgebied, is samengevoegd tot één 

opdracht voor het gehele gebouw onder de supervisie 

van NL Architects.

Uiteindelijk zijn vijf bureaus uitgezocht die in 

aanmerking zouden kunnen komen voor die opdracht. 

Deze bureaus hadden tot begin oktober de tijd om een 

pitch voor te bereiden voor plein Jeugd en plein Beeld 

& Geluid. Het supervisieoverleg, bestaande uit 

vertegenwoordigers van het Groninger Forum, de 

Gemeente Groningen en NL Architects, hebben uit de 

drie beste kandidaten een keuze gemaakt. In het hele 

proces werd het Groninger Forum begeleid door ABC 

Nova. 

Begin december was de kick-offbijeenkomst voor de 

interieurarchitecten. Het interieur van het Groninger 

Forum wordt onder supervisie van NL Architects 

uitgewerkt door deMunnik-deJong-Steinhauser 

(dMdJS). Voor het Groninger Forum krijgen zij de 

opdracht de openbaar toegankelijke ruimtes vorm 

te geven. De horeca op het plein Beeld & Geluid, het 

filmcafé en de foyers tussen de vier  reguliere filmzalen 

en de vijfde loungebioscoopzaal wordt ontworpen door 

&Prast&Hooft.

 

BOUW: DE WIJERT
De senior locatiemanager en de bouwadviseur namen 

deel aan het bouwprojectteam van de nieuwbouw in 

De Wijert. In 2016 kwam het bouwbestek tot stand en 

in het derde kwartaal werd de aanbesteding in gang 

gezet. In de tussentijd moest een tijdelijk onderkomen 

gezocht worden voor de bibliotheekvestiging. Dit werd 

gevonden aan de Van Ketwich Verschuurlaan. Om het 

pand geschikt te maken is er met behulp van adviseur 

ABC Nova een programma van eisen gemaakt en werd 

een aannemer geselecteerd.

In juni vond de verhuizing naar het tijdelijke 

onderkomen plaats. Het oude pand is kort daarop 

gesloopt.

Aan het eind van het derde kwartaal was de 

aanbesteding van het nieuwe pand. Toen werd 

duidelijk dat er een probleem zou gaan ontstaan. De 

geraamde bedragen en de aanbesteding lagen dermate 

ver uit elkaar dat het jaar werd afgesloten met een forse 

opdracht voor het ontwerpteam.
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ORGANISATIE IN ONTWIKKELING
We zijn vanaf 2016 druk bezig met onszelf voor te 

bereiden op het werken in het grote Forum. Niet pas 

in 2019, maar nu al. Want het Groninger Forum is er 

al, de mensen zijn er al en de bezoekers zijn er al. Als 

uitgangspunt hanteren wij dat de kwaliteit van ons 

werk cruciaal is om van het Groninger Forum een 

groot succes te maken. 

Om een bruisend en vernieuwend aanbod te kunnen 

maken zal het Groninger Forum van top tot teen een 

bruisende en ondernemende organisatie moeten zijn. 

Een kleine enthousiaste groep medewerkers smeedt 

plannetjes om met de medewerkers dit doel te halen 

en resultaat te boeken, om te leren en om al doende 

een organisatie te worden die door de klant hoog 

gewaardeerd wordt en waar medewerkers zich thuis, 

gewaardeerd, benut en uitgedaagd voelen.

Daar gaan we ook de komende jaren mee bezig. We 

blijven ontdekken waar we al goed in zijn en 

uitvogelen waar we ons nog kunnen ontwikkelen. 

Waar zetten we concreet op in? 
Er zijn vier gebieden waarop iedere medewerker zich 

kan ontwikkelen: 

+ Focus op bezoekers: de medewerkers van het 

Groninger Forum zijn nieuwsgierig naar en dienstbaar 

aan de bezoeker en diens beleving. We zijn allemaal 

herkenbare gastheren en gastvrouwen die 

anticiperen en alert reageren.

+ Focus op ons aanbod: de medewerkers van het 

Groninger Forum zijn allemaal ambassadeur van het 

Groninger Forum en zijn aanbod, kennen de 

activiteitenagenda, verleiden mensen tot een bezoek, 

dragen bij aan nieuw aanbod en zetten onze 

expertise in.

+ Focus op het Groninger Forum: de medewerkers 

van het Groninger Forum voelen zich allemaal 

eigenaar van het Groninger Forum en dragen van 

daaruit zorg voor bezoekers, maar ook voor elkaar en 

onze ideeën, spullen, kosten en ons imago.

+ Focus op je rol: de medewerkers van het Groninger 

Forum zijn zich bewust van onze rol als

 vertegenwoordiger van het Groninger Forum – niet 

alleen binnen werktijd! – en onze specifieke rol, onze 

functie en onze verantwoordelijkheden binnen de 

organisatie.

Vanuit deze doelstellingen zijn we in 2016 druk bezig 

geweest met het organiseren en ontwerpen van 

workshops. Iedere afdeling kon op basis van eigen 

input een workshop vormgeven. De begeleiding 

van de workshops was in professionele handen van 

een externe begeleider. In de workshops stond de 

(interne) klant centraal. Voor 2017 zijn vervolgsessies 

gepland. 

In dienst / uit dienst 2016
In 2016 zijn 8 medewerkers in dienst getreden. 7 

medewerkers traden uit dienst, waarvan 3 met 

pensioen zijn gegaan. Het ziekteverzuim was 

in 2016 3%.

RAAD VAN TOEZICHT
De Raad van Toezicht bestaat uit: dhr. L.J. Klaassen, 

dhr. H.A. Snapper, mw. Mr. W. Sorgdrager 

en dhr. W.O. Wassenaar. 

De heer P.W. van Klink trad op 24 maart af als lid van 

de Raad van Toezicht.

Samen met de Gemeente Groningen is een procedure 

gestart om nieuwe leden te werven voor de Raad van 

Toezicht, waarvan een kandidaat voor de functie van 

voorzitter. Bij dit proces was de Raad van Toezicht 

nauw betrokken. Per 1 september is dhr. H.A. Snap-

per benoemd tot lid van de Raad van Toezicht en 

per 1 november vervult Mr. W. Sorgdrager de functie 

van voorzitter, die door de benoeming van dhr. J.G.M. 

Alders als Nationaal Coördinator vacant was.

De Raad vergaderde in 2016 vier keer, te weten op 24 

maart, 1 juni, 7 september en 8 december.

De belangrijkste onderwerpen van bespreking waren: 

de governance, de samenstelling van de Raad van 

Toezicht, statuten en directiereglement, de herstart 

van de bouw nadat seismologische aanpassingen 

waren aangebracht, het begin van het interieurtraject 

en de daaraan verbonden aanbestedingsstrategie en 

natuurlijk de financiële situatie, waaronder de exploi-

tatiebegroting 2020.
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FINANCIEEL RESULTAAT EN RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat over 2016 sluit met een positief resultaat op de 

bedrijfsvoering van  a 840.000, begroot was een resultaat 

van a 826.000 voor resultaatbestemming. Net zoals in de 

afgelopen jaren bouwen we aan reserves die we opbouwen 

in aanloop naar de nieuwbouw. Dit jaar loopt hiermee in lijn.

De uitgaven zijn allemaal volgens begroting besteed, 

waarmee we laten zien dat we goed ‘in control’  zijn. Over 

de hele linie vallen de inkomsten uit programmering mee. 

Met name film heeft een record aantal bezoekers gehaald. 

Alles bij elkaar heeft dit geleid tot een beter resultaat dan 

begroot. 
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Bron of grootboek

(na resultaatbestemming)

(Bedragen zijn in € )

ACTIVA

Vaste activa

  Materiële vaste activa 1 698.103 922.806

Vlottende activa

  Debiteuren 219.510 50.267 13000

  Overige vlottende activa 2 336.374 229.345

  Liquide middelen 3 5.412.773 4.376.055

5.968.657 4.655.667

Totale activa 6.666.760 5.578.473

PASSIVA

Eigen vermogen 4

  Algemene reserve 1.521.616 1.497.360

  Bestemmingsreserve verhuiskosten 200.000 200.000

  Bestemmingsreserve opbouw Forum 1.109.916 1.293.488

  Bestemmingsreserve openingsfeest 512.000 512.000

  Bestemmingsreserve inrichting De Wijert 250.000 250.000

  Bestemmingsreserve inrichtingsbijdrage 1.000.000 0

4.593.532 3.752.848

Voorzieningen 5 75.297 73.689

Kortlopende schulden

  Crediteuren 366.893 253.560 14000

  Belastingen en sociale premies 6 251.379 200.120

  Overige kortlopende schulden 7 1.379.659 1.298.257

1.997.931 1.751.937

Totale passiva 6.666.760 5.578.473

Verschil 0 -1

resultaat -945.069

verschil 945.069

31 december 2016 31 december 2015

is onverdeeld resultaat

BALANS PER 31 DECEMBER 2016

Foto: Marieke Kijk in de Vegte
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FACTS  & FIGURES

Groninger Forum,  2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

locatie

Beijum 60.428 58.248 37.808 32.904 98.236 91.152 4.920 4.976 3.308 3.268

Oude Boteringestraat 495.817 458.101 323.864 274.433 819.681 732.534 92.361 88.412 24.360 24.556

De Wijert 90.562 85.253 56.764 51.800 147.326 137.053 7.453 7.678 4.796 4.816

Hoogkerk 40.914 38.204 23.220 20.276 64.134 58.480 2.916 3.057 2.328 2.310

Lewenborg 56.078 59.300 34.192 31.503 90.270 90.803 4.079 4.425 3.524 3.572

Selwerd 55.787 53.528 33.166 28.115 88.953 81.643 3.201 2.969 3.161 3.289

Vinkhuizen 71.924 68.832 46.043 39.119 117.967 107.951 3.559 3.790 3.556 3.689

Totaal 871.510 821.466 555.057 478.150 1.426.567 1.299.616 118.489 115.307 45.033 45.500

Uitleningen          Verlengingen        Totaal uitl. en verl.      Reserveringen              Leners
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FACTS & FIGURES
 2012 2013 2014 2015 2016
Via kassa     

Film regulier 78.814 78.562 78.950 86.277 91.584

Film specials  4.515 3.496 3.555 1.599 4.506

Film festivals (Cinekid, IDFA, FKFF, IFFRiG) 9.780 10.647 10.447 12.020 17.332

Film educatie 3.228 3.814 3.599 3.462 3.362

Non film (incl. openbare verhuur) 8.059 8.450 8.014 10.462 17.547 17.547

Hereplein + Oude Boteringestraat     
 

Totaal kassa 104.396 104.969 104.565 113.820 134.331

Buiten kassa Hereplein     

Educatie (projecten en workshops) 1.425 3.809 4.901 8.798 3.981

Verhuur 8.217 15.691 18.789 23.916 24.795

Projecten/programma op locatie of buiten kassa om 7.870 4.803 4.275 7.035 1.990

Overig programma aan Hereplein buiten kassa (o.a. ESNS) 2.250 2.000 2.350 1.800 2.000

Filmvertoningen in de provincie (via Liga 68) n.v.t. 13.518 14.498 15.585 15.371

Totaal buiten kassa 19.762 39.821 44.813 57.134 48.137
     

Groninger Forum Bibliotheek     

Bibliotheek, locatie Oude Boteringstraat    627.565 696.518

Bibliotheek, locatie Beijum    40.334 43.605

Bibliotheek, locatie De Wijert    57.439 69.585

Bibliotheek, locatie Hoogkerk    34.839 36.722

Bibliotheek, locatie Lewenborg    44.044 42.660

Bibliotheek, locatie Selwerd    64.320 69.392

Bibliotheek, locatie Vinkhuizen    41.690 53.772

Totaal Bibliotheken    910.231 1.012.254
     

Totaal bezoek Groninger Forum  124.158 144.790 149.378 1.075.859 1.190.151
(verminderd met 4.571 i.v.m. 

dubbelingen kassa/bibliotheek)     

 

Overige cijfers     

Bezoekers Informatiecentrum Grote Markt 100.000 105.000 89.500 119.635 115.785

Abonnees nieuwsbrief 5.872 7.555 8.439 14.559 16.651

Volgers sociale media (twitter, facebook) 7.751 9.943 5.474 7.854 11.584

Website (visits) 363.526 406.456 393.675 528.905 827.683

Website (unieke bezoekers) 183.708 204.278 191.769 242.887 417.221

Website (pageviews) 1.273.164 1.450.172 1.496.924 1.854.923 2.548.949
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