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VOOR
WOORD
MIMIK is op het moment van schrijven
officieel twee jaar open. Open is in dit geval
zeer relatief gezien alle corona-maatregelen.
Alleen al in 2021 hielden we noodgedwongen
bijna de helft van de tijd onze deuren
gesloten voor publiek. Ook in 2022 konden
we niet vanaf de eerste dag doen wat we zo
graag willen doen: bezoekers ontvangen en
in de watten leggen, mooie films tonen, een
bijzonder theaterprogramma aanbieden,
en al onze zakelijke partners verwelkomen.
Hopelijk is dat in 2023 anders. Er is reden
voor voorzichtig optimisme: steeds meer
bezoekers weten ons te vinden, en de reacties
over MIMIK zijn enorm positief nu we kunnen
laten zien wat we kunnen.

Het enthousiasme bij zowel onze vaste
medewerkers als de vele tientallen
vrijwilligers die ons iedere dag weer zo ruim
bedelen met hun tijd is onveranderd groot.
We gaan 2023 dan ook zeer gemotiveerd
verder met wat we ook de afgelopen twee
jaar al gedaan hebben: bouwen aan een even
bijzondere als uniek cultureel project:
MIMIK Film | Theater | Café.

Met gastvrije groet,
ROB
VAN DEN HOVE

Directeur MIMIK

MIMIK
KOESTERT
WARME
AMBITIES
BINNEN DE
CULTUUR
SECTOR.
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WAT GAAN
WE DOEN?

Omdat we bij MIMIK geloven dat
goed niet goed genoeg is, en we het
belangrijk vinden onszelf steeds weer
opnieuw onbevooroordeeld de maat te
nemen, nemen we de hele organisatie
kritisch onder de loep. Een aantal
jaar voordat MIMIK haar deuren
mocht openen is goed nagedacht
over de toekomstige identiteit en de
bijpassende visie en kernwaarden. De
destijds vastgestelde kaders waren
zowel tijdens de bouwfase, als tijdens
de opening en de corona-periode onze
leidraad. Nu we open zijn rijst de vraag:
hebben we alles goed bedacht? Leven
we naar onze principes, baseren we
daar onze belangrijkste besluiten op,
en stralen we dat ook uit naar onze
medewerkers en bezoekers?
Onze kernwaarden zijn Verrijken, Verrassen,
Ontmoeten. Daar zit deels overlap in, en voor
een deel merken we dat de inhoud van de
begrippen wat sterker gedefinieerd kunnen
worden. Met het opnieuw helder positioneren
van MIMIK gaan we nog in 2022 een begin
maken, en in 2023 kunnen we nog beter
uitleggen wie we zijn en waarom we doen wat
we doen.
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Daarin wordt de horeca uiteraard ook
meegenomen. Waarom ga je eten en drinken
bij MIMIK? Wat is het profiel, het DNA van
onze horeca en hoe dragen we dat uit? Gezien
de enorme uitdagingen die er liggen op het
gebied van klimaat en milieu willen we –
zonder belerend te worden – een bijdrage
leveren aan een betere wereld. Wat die
bijdrage precies inhoudt, willen de komende
tijd herdefiniëren.
We merken verder bijvoorbeeld dat de naam
Hier & DAAR voor de horeca - destijds enorm
positief beoordeeld door alle collega’s en
stakeholders, en met veel enthousiasme
ontvangen – niet helemaal doet wat ervan
verwacht werd. In plaats van dat de naam een
makkelijk toepasbaar woordspel werd, blijkt
het nu eerder een bron van verwarring.
We bevragen de organisatie doorlopend
op alle vlakken. Dat blijven we ook doen
in 2023. De afgelopen jaren waren niet
per se de makkelijkste. Open, dicht, open,
dicht; de organisatie heeft tot op heden
nog geen helder referentiekader waaraan
ontwikkelingen en de organisatie zelf
gespiegeld kunnen worden.

De arbeidsmarkt is krap, goed personeel
kan buiten de sector vaak aanzienlijk meer
verdienen, en het verloop is, met name onder het
horecapersoneel, hoog de laatste jaren. Voor de
opening is intern en met externe deskundigen
uitvoerig gesproken over de organisatiestructuur,
het loonhuis en de functieprofielen, maar ook
op dit vlak gaan we de organisatie nog eens
kritisch tegen het licht houden. Veel klopt, maar
er is zoveel gebeurd in de eerste twee jaar van
ons bestaan dat het nuttig en verstandig is alle
facetten van de organisatie te analyseren en daar
waar nodig aan te passen.
Ook de kostenstructuur verdient de komende
tijd onze aandacht. Prijzen stijgen, en dan met
name die van energie. De vraag is of we die
prijsstijgingen kunnen compenseren met alleen
een eenvoudige ingreep als prijsverhoging
van onze tickets en in onze horeca. We willen
een gezonde exploitatie, maar zeer zeker ook
bereikbaar en aantrekkelijk blijven voor de
huishoudens, groot en klein, die minder te
besteden hebben en/of de komende tijd stevig
achteruit gaan in vrij besteedbaar inkomen.
Waar ligt de grens van de prijselasticiteit, en wat
kunnen we doen om te voorkomen dat we die
grens overschrijden? Dat blijft een zoektocht.
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WAT GAAN
WE DOEN?

Hogere kosten voor met name energie,
klimaatverandering, milieu, maatschappelijke
verantwoordelijkheid; deze begrippen
vertonen een hoge mate van onderlinge
samenhang. MIMIK wil de komende tijd
op al deze vlakken een bijdrage leveren:
zonnepanelen op het dak, minder afval, nog
meer lokale en seizoensgebonden producten,
en mogelijk de verwarming een graadje lager
in de winter en de temperatuur een graadje
hoger in de zomer zodat de airco wat minder
verbruikt. Zonder afbreuk te doen aan het
welbevinden van onze bezoekers natuurlijk.
Sterker nog: we geloven dat we én beter voor
de wereld kunnen zorgen, én een steeds
hogere gasttevredenheid kunnen realiseren;
niet in de laatste plaats door ons verhaal
steeds helder voor het voetlicht te brengen.
Steeds weer zal een afweging gemaakt moeten
worden hoe de omzet te verhogen en de
kosten bij de omzet te houden. Of zelfs te
verlagen.
Genoeg uitdagingen dus, maar er zijn ook
veel kansen. En juist daar wil MIMIK zich de
komende tijd op focussen. Daar hoort bij
een steeds nauwere samenwerking met de
Deventer Schouwburg waardoor een prachtig
cultureel programma voor de stad steeds
beter geborgd is. Maar ook samenwerking met
overige culturele partners in de stad waardoor
kosten waar mogelijk beperkt kunnen worden
en nieuwe manieren van programmeren
mogelijk worden.
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Verder wil MIMIK haar zakelijke netwerk
uitbreiden, niet alleen voor het genereren van
extra omzet, maar juist ook om bedrijven en
culturele instellingen de kans te bieden elkaar
te inspireren en verbeteren. En tot slot –
zonder daarmee de suggestie te willen wekken
dat er niet nog veel meer mogelijkheden en
kansen liggen want die liggen er – ziet MIMIK
heel veel kansen om toekomstige generaties
meer en meer te vinden, te betrekken
bij, en te enthousiasmeren voor film- en
podiumkunsten.
Niet zelden zit er licht tussen de
verwachtingen vóór opening, en de realiteit
ná de opening. Niet erg; als je als organisatie
maar bereid bent steeds te blijven nadenken
over wat goed gaat en wat beter kan. Zoals
gezegd: goed is niet goed genoeg. Daaraan
kan worden toegevoegd dat organisaties als
zodanig nooit helemaal af zijn, nooit helemaal
klaar, en altijd oog moeten houden voor zowel
kansen als bedreigingen.
Dezelfde voorwaartse ambitie om het steeds
beter te willen doen, wordt organisatie breed
gevoeld. Juist ook door onze programmeurs,
maar ook door onze marketingmedewerkers,
horeca-collega’s en onze technici. Zij vertellen
verderop in dit document met gepaste trots
hun eigen verhaal.
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PROGRAMMA

Ook in 2023 brengt MIMIK 365 dagen
cultuur in Deventer. In MIMIK is altijd
iets te beleven, soms een lekkere film die
heerlijke ontspanning biedt, dan weer
een documentaire waarvan je ’s nachts
nog wel eens wakker schrikt of een
theatervoorstelling waar je met vrienden
nog uren over napraat.

FILM

Met de inhoud van onze programmering zorgt
MIMIK voor een divers aanbod in Deventer en
omstreken. Elke film of theatervoorstelling raakt
aan een uniek of juist universeel onderwerp,
steeds op een bijzondere manier. Verhalen worden
verteld, uiteenlopende thema’s worden belicht.
Al die verhalen weerspiegelen de diversiteit
in onze samenleving en soms ook, in het geval
van wereldcinema of wereldmuziek, die van
samenlevingen ver weg.

MIMIK toont Deventer de beste filmpremières
uit Europa en de rest van de wereld. Alle films
die voor theaters worden uitgebracht en
aan onze kwaliteitsnormen voldoen worden
hier gedraaid, aangevuld met aansprekende
arthouse- of crossover-titels uit de Verenigde
Staten. Deze worden vaak buiten het
studiosysteem om gemaakt. Dit programma is
enorm breed, met voor elk wat wils, maar ook
vol verrassingen met films die zonder MIMIK
zeker niet in Deventer te zien zouden zijn.
Het programma-aanbod van MIMIK is onder
te verdelen in drie categorieën: het reguliere
programma, festivals & evenementen, en
educatieve activiteiten. Onze doelstellingen
qua publieksbereik zijn achterin dit plan
opgenomen.

Of het nu gaat om een kindervoorstelling van
een Oekraïense theatermaakster die een verhaal
vertelt over de zoektocht naar een nieuw thuis, een
eerste programma van een veelbelovende jonge
cabaretier, een documentaire annex kunstwerk over
de legendarische kunstzinnige erfenis van rockster
David Bowie of de winnaar van de Gouden Palm van
het Filmfestival van Cannes; het is ook 2023 weer
allemaal te zien en te beleven in MIMIK.
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Het leeuwendeel van het MIMIK-programma
bestaat uit ons filmprogramma. Elke dag van
’s ochtends tot in de late avond vertonen wij
meerdere films: meer dan 20 voorstellingen
per dag. Dat komt gemiddeld op zo’n
25 verschillende titels in meer dan 140
voorstellingen per week.

REGULIERE
PROGRAMMERING
De reguliere programmering, de ruggengraat
van het programma en de exploitatie van
MIMIK kan worden onderverdeeld in recente
films, klassiekers, documentaires en het
jeugdfilmprogramma.

KLASSIEKERS
MIMIK neemt de cinematheekfunctie serieus.
Ook in 2023 zullen we op regelmatige basis
klassieke films vertonen. Een deel van deze
klassiekers zal vertoond worden in het kader
van een retrospectief, vaak samengesteld
door Eye Filmmuseum.

DOCUMENTAIRES
Ook in 2023 programmeren we (al dan niet
via programma’s van het Internationaal
Documentaire Filmfestival Amsterdam (IDFA))
ruimhartig uiteenlopende maar altijd weer
bijzondere documentaires.

STADS- EN
REGIOPRODUCTIES
Met de digitalisering van het gehele proces
van films maken is het maken van een film
of documentaire makkelijker geworden.
De afgelopen jaren zien we elk jaar een
groeiend aanbod en ook in 2023 biedt MIMIK
ruimhartig plek aan producties gemaakt door
plaatselijk of regionaal talent.
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PROGRAMMA
JEUGDFILMS

THEATER

SAMENWERKINGEN

Elke zondag- en woensdagmiddag en
natuurlijk in de schoolvakanties vertoont
MIMIK jeugdfilms. Voor jeugdfilms in de
vakantie wordt vaak een film-educatieve
knutselactiviteit aangeboden. Kinderen leren
door middel van het maken van flipboekjes,
stop-motion animaties en vergelijkbare
educatieve activiteiten iets over het medium
film. De vertoonde films zullen grotendeels
van Europese origine zijn.

MIMIK heeft een unieke positie in de regio.
Waar anders zie je immers zoveel jonge
makers hun eerste vlieguren maken? Niet
alleen bij verschillende festivals van één
avond zoals de finalistentours van het
Amsterdams Kleinkunst Festival, het Leids
Cabaret Festival, Het Debuut of Cameretten,
maar ook ná die festivals. MIMIK geeft ruimte
aan de makers die daarna verder gaan met
hun eerste avondvullende voorstellingen.
Dankzij de ruimte voor die eerste vlieguren,
kunnen jonge theatermakers een publiek
opbouwen en zo doorgroeien naar de grote
zalen. De theaters die die ruimte bieden aan
jonge makers zijn schaars in onze regio.

MIMIK werkt heel graag samen met de
culturele partners in de stad. Zo zijn de lijntjes
met productiehuis BRUT heel kort. Jonge
makers uit Deventer en omstreken kunnen
snel bij MIMIK terecht voor repetitietijd en
optredens. We kijken uit naar een mooie
productie van de jonge Deventer fotograaf
Michael Rhebergen. Een voortzetting van de
plannen die hij, samen met BRUT, vorig jaar
maakte in MIMIK.

Naast deze ruggengraat van het programma
(de kurk waar MIMIK financieel op drijft)
bieden we ook nog andere, verdiepende
filmprogramma’s als Movies that Matter,
MIMIK Pride (LHBTQI+-films), retrospectieven
en programma’s van festivals als het IDFA,
Filmfestival Rotterdam en het Nederlands
Filmfestival.
Ook zijn er samenwerkingen op filmgebied
met onder meer Architectuurcentrum
Rondeel (Rondeel Cinema), Het Kunstenlab
(Weerlicht).
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Zonder eerste vlieguren uiteindelijk ook geen
uitverkochte zalen bij bijvoorbeeld Youp
van het Hek, Theo Maassen of Kasper van
der Laan. Ook deze artiesten zijn begonnen
in de kleine setting van toen nog Theater
Bouwkunde en inmiddels uitgegroeid tot
cabaret-fenomeen. MIMIK is en blijft ook in
2023 heel graag die springplank voor de jonge
makers van nu zoals Merel Severs, Jasper van
der Veen en Luan Buleshkaj. Allemaal makers
die aan het begin staan van een veelbelovende
carrière!

Vanuit het residentieproject De Ruimte
(georganiseerd door BRUT, Kunstenlab en
dEVENTer), kijken we uit naar een cross-over
voorstelling van muziek en beeldende kunst
van componist, saxofonist en maker Lotte Pen
in samenwerking met beeldend kunstenares
Teodora Ionescu in de zomer van 2023.
Andere stevige samenwerkingen in de stad:
• Kinderboekenweekspektakel met bibliotheek
en schouwburg
• Deventer Boekenweek met bijna alle culturele
partners in de stad
• Woordwaarde Festival
• Deventer Gedichtendag in samenwerking
met de bibliotheek
• Voorstellingen van het Deventer gezelschap
Beumer & Drost (huisgezelschap)
• Voorstellingen van Uitgelezen Verhalen
(literaire avonden)
• Deventer op Stelten
• IJsselbiënnale
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EDUCATIE
Een inspirerende trend is dat mensen
steeds vaker het aangename met het
leerzame en/of nuttige proberen te
combineren. Historische trips in plaats
van strandvakanties, lezingen in plaats
van cafébezoek, colleges in plaats van
tv-kijken. MIMIK speelt daar graag op
in met een rijk educatief programma.
Veel PO en VO-scholen, maar ook MBO
en HBO studenten hebben het afgelopen
jaar kunnen genieten van mooie film- en
theaterprojecten in MIMIK. Dat willen wij in
2023 blijven doen en uitbreiden. Wij merken
dat scholen steeds meer aandacht schenken
aan culturele activiteiten en wij mogen daar
een rol in spelen als culturele instelling.
Wij bieden niet alleen film aan, maar ook
een plek voor verdieping in het vak d.m.v.
filmworkshops, leerzame rondleidingen over
theater en nagesprekken. Bij veel films leveren
we bovendien lesmateriaal dat ook in de klas
gebruikt kan worden.
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Voor dit soort projecten werken we o.a. samen
met het Kunstcircuit, Filmhub Oost, het Netwerk
Filmeducatie, de Toonwerkplaats en Studio Z:
• Ontdek jouw Deventer dag i.s.m. het Kunstcircuit
op 23 maart 2023 voor het PO
• Klassefilm i.s.m. Kunstcircuit voor het PO
• Film en workshop voor het VO i.s.m. Studio Z
• Filmprogramma’s op maat
• Theatervoorstellingen voor het PO en het VO
• Theaterrondleidingen met verschillende 		
gesprekken door het pand. Met o.a. een acteur,
onze theatertechnici, onze marketingmedewerkers,
de programmeurs en educatiemedewerker.
• Colleges en film voor de Jan des Bouvrie Academie

Streven is alle middelbare scholieren ten minste
eenmaal te ontvangen bij MIMIK. Niet alleen
omdat we sterk overtuigd zijn van het belang
van cultuureducatie in de breedst mogelijke
zin, maar ook omdat MIMIK, net als alle andere
culturele instellingen, hard op zoek moet en
wil naar de bezoekers van de toekomst: de
jongeren.
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EDUCATIE

CURSUSSEN VOOR
VOLWASSENEN
Het komend jaar willen wij ook weer
cursussen en lezingen voor volwassene
aanbieden. In 2022 hebben wij voor het eerst
ook een tweedaagse cursus filmanalyse door
Jan Salden georganiseerd. Dit is zeer in de
smaak gevallen. Op de dinsdagavonden in
november organiseren we ook een filmcursus
die gegeven zal worden door Rudi de Boer.
Naast de verschillende cursussen, organiseren
wij verder nog onder meer speciale
voorpremières, films met een inleiding door
medewerkers, acteurs of regisseurs
Het plan voor de cursussen voor 2023 is voor
nu:
• In februari/maart een filmcursus door Jan
Salden met een introductie, het bekijken van
de film en een nagesprek.
• In oktober een tweedaagse filmanalyse
cursus.
• In november een filmcursus door Rudi de
Boer met een lezing voorafgaand aan de film.
huis met een leuk cadeautje.
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FESTIVALS
Buitenschoolse activiteiten:
In de herfstvakantie staat MIMIK overdag
geheel in het teken van het kinderfilmfestival
Cinekid. De hele dag spelen films voor jonge
mensen tussen 2 en 12 jaar, en worden er
workshops en inspirerende knutselactiviteiten
georganiseerd zoals pyjama-ontbijten,
pannenkoekenlunches en nog veel meer.
Theatervoorstellingen voor kinderen en
jongeren worden met name geprogrammeerd
op de zondagmiddag.
Binnenschoolse activiteiten:
MIMIK werkt samen met Het Nederlands
Film Festival en het IDFA (International
Documentary Filmfestival Amsterdam). Zij
bieden elk jaar in september en november een
nieuw programma dat wij scholen aan kunnen
bieden voor een mooie prijs.
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FINANCIEEL

Na een periode van drie jaar met wisselende
corona-invloeden verwachten we in 2023 voor
het eerst een heel jaar zonder beperkingen
open te kunnen. Hoewel de bezoekers op het
moment van schrijven nog niet helemaal in
dezelfde aantallen terugkomen als voor corona,
rekenen er we toch op dat dit in 2023 weer aan
zal trekken tot een normaal niveau. Deels is dat
nu al te zien: een aantal theatervoorstellingen
voor het seizoen 2022-2023 is uitverkocht
en ook de filmvoorstellingen worden steeds
drukker bezocht.
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Financieel gaan we door op de ingeslagen
weg: grote wijzigingen ten opzichte van het
gevoerde beleid zullen er in 2023 niet zijn.
Een uitdaging staat ons wel te wachten:
de snelle stijging van prijzen en dan met
name die van energie. Deels verwachten
we deze nog steeds toenemende kosten te
kunnen dekken uit de eveneens stijgende
opbrengsten, deels dragen deze bij tot het
begrote exploitatietekort.
Het exploitatietekort is net als de afgelopen
drie jaren begroot op rond de € 200.000.
Ondanks onze pogingen om te bezuinigen
op de kosten en ondanks de toenemende
opbrengsten lukt het niet om het tekort tot
nul terug te brengen. Dit komt overigens
overeen met de bevindingen van Bureau
Berenschot zoals op verzoek van de
gemeente in 2019 gerapporteerd. Overigens
dient wel gezegd te worden dat wanneer de
stijgende energielasten buiten beschouwing
worden gelaten het verwachte tekort is
gedaald tot € 173.500.

Onlosmakelijk onderdeel van stichting
MIMIK is de MIMIK Horeca BV waarvan
de stichting 100% eigenaar is. De BV werd
opgericht vlak na de corona-uitbraak en
kwam daardoor helaas niet in aanmerking
voor steunmaatregelen als NOW en TVL.
Desondanks zijn de vooruitzichten voor
de horeca positief. De omzet stijgt gestaag
door naar het gewenste niveau waardoor
de BV in 2023 naar verwachting aan al haar
verplichtingen kan voldoen, en daarmee
een waardevolle bijdrage kan leveren
aan enerzijds de totaalbeleving van onze
bezoekers, en anderzijds aan de financiële
stabiliteit en continuïteit van de stichting.
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SALES
& EVENTS
Vanaf maart 2022 is MIMIK dan eindelijk echt open geweest, zonder
enige restricties rondom corona, en hebben we dus op het gebied ven
(zakelijke) verhuringen eindelijk kunnen doen wat de bedoeling was.
En met succes! Zowel zakelijke klanten als privé personen weten ons
inmiddels goed te vinden, we krijgen veel en zeer positieve feedback.
Het positieve verhaal spreekt zich rond in de stad waardoor er veel
nieuwe reserveringen binnen komen van zowel bestaande als nieuwe
klanten.
Er is inmiddels een stabiele basis ontstaan om
(zakelijke) bijeenkomsten en evenementen bij
MIMIK te laten plaatsvinden. Het horecateam,
zowel bediening- als keukenteam, is op orde.
De techniek in alle zalen is professioneel,
net als de begeleiding door onze technici.
Dat schept vertrouwen in de uitvoering van
bijeenkomsten en evenementen bij zowel de
salesafdeling als bij de klant.
Kortom, we hebben een zeer goede
uitgangspositie om ons (zakelijk) netwerk
verder uit te bouwen. Sinds juni van dit jaar
werken de sales afdelingen van MIMIK en de
Deventer Schouwburg nauw samen en is er
één teamleider voor beide locaties. Er is een
gezamenlijk sales plan geschreven waarin
een aantal activiteitenplannen zijn opgesteld
die we het komende jaar gaan uitvoeren.
Hieronder volgt een korte schets van dit sales
plan.
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Bij succesvol evenementen organiseren
draait het veel om verwachtingen. Om
te beginnen worden verwachtingen
gewekt door allerlei marketing- en
netwerkactiviteiten. Voor een goede
offerte moeten verwachtingen zorgvuldig
uitgevraagd en soms in de juiste richting
gestuurd worden. Daarna is het de kunst om
in de offerte te laten zien dat we begrepen
hebben wat de klant écht belangrijk vindt.
Daarmee kunnen we ons onderscheiden.
De beloftes die gedaan zijn, moeten in de
praktijk natuurlijk waargemaakt (kunnen)
worden. Doen we dat allemaal goed of lukt
het zelfs om verwachtingen te overtreffen,
dan zet dat aan tot herhaalbezoek en
mond-tot-mondreclame. Zo bezien is een
succesvol evenement een teamprestatie pur
sang en doen we feitelijk allemaal aan sales
en marketing. We beïnvloeden allemaal op
de een of andere manier de guest journey en
stimuleren daarmee het resultaat van beide
locaties.

Van de vier thema’s waaraan het komende
jaar wordt gewerkt, volgt hieronder een korte
samenvatting. In het salesplan zijn de werkwijzen en
wat we gaan bereiken tot in detail uitgewerkt.
We willen verwachtingen overtreffen;
We brengen een aantal guest journeys in beeld,
maken op basis hiervan en op grond van ervaringen
uit de praktijk, de missie & visie van MIMIK en
de kernwaarden die voor MIMIK zijn beschreven
een sterkte-zwakte analyse van de evenementen.
Aan de hand hiervan (her-)formuleren we onze
serviceprincipes.
We maken Top Offertes!
MIMIK en de Deventer Schouwburg zijn niet de
enige aanbieders van evenementenlocaties in
Deventer en omstreken. Er is dus concurrentie.
Tijdig een top offerte uitsturen die heel goed laat
zien dat we begrepen hebben wat de klant écht
belangrijk vindt, is één van de eerste kansen om ons
te onderscheiden.
We weten op wie we ons richten;
Deventer Schouwburg en MIMIK hebben elk
hun eigen identiteit en specifieke kenmerken.
Tegelijkertijd zijn er veel overeenkomsten. De
identiteit van MIMIK wordt als het om evenementen
gaat de komende tijd nog verder uitgewerkt
verduidelijkt, en de identiteit van de Deventer
Schouwburg wordt de komende jaren, onder meer
door een verbouwing, volledig vernieuwd.
Het is zaak om, gegeven de bestaande identiteiten,
kenmerken en overeenkomsten te bepalen hoe we
beide locaties in de markt gaan presenteren en op
wie we ons daarbij richten.

We willen meer en vooral loyale klanten;
Hoe presenteren we beide locaties in de markt
en hoe komen we met de markt in contact? Een
van de uitdagingen is schadelijke, onderlinge
concurrentie tussen MIMIK en de Deventer
Schouwburg voorkomen door continu te letten
op de beste match tussen klant en locatie
enerzijds, en het optimale rendement voor de
beide organisaties samen anderzijds. En dus
niet zozeer op het maximale rendement van een
individuele locatie.
Wat voor zowel MIMIK als voor de schouwburg
geldt, is dat we onze bezoekers een particulier
of zakelijk evenement aanbieden in een
culturele omgeving. Daar waar mogelijk
combineren we evenementen, groot en klein,
sober of overdadig, kort of lang, graag met
een film- en/of theatervoorstelling, met
een workshop, een lezing, of een andere
culturele activiteit. Veel meer dan een
evenementenlocatie zijn we namelijk een
culturele instelling. Dat is ons DNA, dat dragen
we uit, dat brengen we graag steeds opnieuw
weer onder de aandacht.
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MARKETING &
COMMUNICATIE

De afdeling marketing & communicatie
van MIMIK gaat 2023 met veel
positiviteit, én met een versterkt team
tegemoet. Het team bestaat momenteel
uit drie medewerkers, plus een stagiair.
Ook in 2023 zoeken we nauw contact met onze
bezoekers, laten we zien wat we in huis hebben
en zorgen we voor goede online en offline
zichtbaarheid. We zetten alle reguliere kanalen
in en zoeken actief de samenwerking op met de
filmdistributeurs en theaterimpresariaten.
Continue (online) activiteiten, een herkenbare
huisstijl, ludieke multimediale campagnes, het
opzetten van duurzame samenwerkingen en
aandacht voor mogelijkheden rondom horeca en
zaalverhuur blijven belangrijke speerpunten.
Voor onze bezoekers focussen we op ontmoeting
en het samen beleven van mooie momenten.
We willen, om de bezoekers nog beter in kaart
te krijgen, een doelgroepenonderzoek initiëren.
Hieruit kan een duidelijkere focus voor de externe
communicatie voortkomen.
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Op het gebied van online media is veel winst te
behalen. Het optimaliseren van de beleving van
de MIMIK website, de online ticketverkoop,
maar ook het creëren van daaraan gerelateerde
sterke content voor de socialmediakanalen
en nieuwsbrieven is en blijft essentieel. Free
publicity, het netwerk van MIMIK en onze
eigen kanalen zijn ook in 2023 van groot
belang. Daarnaast beschikken we over een
Grant van Google die wordt ingezet voor
online advertising (SEA). Deze ads zorgen voor
een substantieel deel van het website traffic,
en zijn kosteloos. We ‘pakken’ langs deze weg
ook belangrijke posities in Google.
We onderzoeken in 2023 de mogelijkheden
voor het vernieuwen van de MIMIK website
(mogelijk in samenwerking met de Deventer
Schouwburg). Dit is een forse investering, maar
is met oog op (online) bezoekersbeleving,
online ticket sales en het zoekgedrag van
consumenten noodzakelijk.

In 2023 willen we de bezoekersaantallen
verhogen, en zorgen voor meer zichtbaarheid
in de regio. Ook willen we inzetten op een
verhoging van online bezoek, door meer
engagement te bewerkstelligen. We blijven
werken aan het vereenvoudigen van online
ticketverkoop (t.b.v. conversieverhoging) en
we gaan mogelijkheden op het gebied van
CRM verder uitbouwen. De nieuwsbrieven
die worden verstuurd gaan optimaal
samenhangen met de bezoekersdatabase
die we opbouwen, zodat we onze bezoekers
gerichter kunnen voorzien van informatie.

De beste promotie is een enthousiaste
bezoeker. Daarom zorgen we dat we begrijpen
wat onze bezoekers waarderen en we hebben
oog voor hun behoeften en continu in
contact blijven. Social media vormen onder
meer een belangrijke tool. Met prikkelende
content, goede afwisseling in promotionele
en recreatieve content en veel te reageren
en vragen zorgen we voor verbinding en
betrokkenheid. Fotografie en videocontent
zijn hiervoor onmisbaar. We trekken de social
contentstrategie door naar betaalde media
inzet (via Meta).

Naast dit alles blijft promotie op
voorstellingsniveau onvermijdelijk in de
huidige omstandigheden binnen de culturele
sector. Verder houden we onze mooi
vormgegeven, duidelijke en aantrekkelijke
printuitingen in stand (maandelijkse
highlights uit het programma van MIMIK).
We zetten in 2023 in op meer ‘corporate’
campagnes: campagnes die zich meer
richten op een bezoek aan MIMIK zelf (in
plaats van alleen een voorstelling). Zowel
de vormgeving, als de mediastrategie als
de manier waarop we doelgroepen willen
aanspreken worden door het marketing &
communicatie team van MIMIK zelf ingericht.
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TECHNIEK &
FACILITAIR
In 2023 gaat MIMIK verder met het
goed onderhouden en beheren van het
gebouw. Naast reguliere schoonmaak
en onderhoud aan gebouw en
installaties kijken we steeds of het
gebruik duurzamer kan. Dit kan onder
andere door zo efficiënt mogelijk om te
gaan met de klimaatbeheersing, door
deze steeds optimaal in te regelen.
Een interessante ontwikkeling is het
onderzoek dat in opdracht van de
gemeente Deventer is uitgevoerd naar
de mogelijkheid van het plaatsen van
zonnepanelen op het dak van MIMIK.
Uit een QuickScan uitgevoerd door
bureau Soft Energie blijkt dat er plek is
voor 88 panelen. Het wachten is nu op
een raadsbesluit dat de voortgang van
dit project in gang kan zetten.

MIMIK heeft een lijst van punten die na de
oplevering van het gebouw is opgesteld
gedeeld met afdeling Vastgoed Beheer
van de gemeente Deventer. Deze lijst
bevat opleverpunten, garantiepunten en
gebruikerswensen. Dit betreffen zaken als:
tredeverlichting die niet voldoet of ontbreekt,
een voordeur en een garagedeur die van begin
af aan gebreken vertonen, klimaatbeheersing
in een kantoorruimte die ernstig tekortschiet,
et cetera.
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Onduidelijk is voor de gebruiker nog wat de status
van deze klachten is en of er voor de gebruiker
kosten uit voortvloeien om deze op te lossen. Het
streven is om in 2023 te komen tot het afhandelen
van alle punten op deze uitgebreide lijst.
Stichting Fooruit heeft een rapport opgesteld
over de toegankelijkheid van MIMIK voor mensen
met een fysieke beperking. Hierin staat een aantal
aanbevelingen om MIMIK toegankelijker te maken,
zoals extra trapleuningen en een hellingbaan naar
een nooduitgang. Komend jaar zullen we hiermee
aan de slag moeten zodat we MIMIK nog beter
toegankelijk te maken voor iedereen.

THEATERTECHNIEK
MIMIK beschikt over een goed en modern
geoutilleerde theaterzaal. Naast regulier onderhoud
aan tribunes, hijsinstallatie en technische
apparatuur zijn er nog wat uitbreidingen en
aanpassingen nodig om nog beter en veiliger
te kunnen werken. Deze zijn onderdeel van
de lijst met opleverpunten, garantiepunten en
gebruikerswensen zoals hierboven genoemd.
Uiteraard houden we alle technische ontwikkelingen
op het gebied van film en theater met veel interesse
in de gaten.

FILMTECHNIEK
Bij de verhuizing van filmhuis De Keizer naar
MIMIK is voor twee filmzalen de projectoren en
filmservers waar filmbestanden van afgespeeld
worden meeverhuisd. Deze apparatuur is
aangeschaft in 2012, maar inmiddels is de
garantieperiode en de technische levensduur
van de apparatuur afgelopen. Voor het
waarborgen van de continuïteit is het van
belang dat de apparatuur van twee filmzalen
vervangen wordt. In 2023 staat een project op
de planning om deze vervanging uit te voeren.
Het Ministerie van OCW stelt een eenmalige
tegemoetkoming ter beschikking van € 26.000
per zaal. De geschatte kosten bedragen zo’n
€ 90.000 per zaal, er zal nog gezocht moeten
worden naar extra financiële middelen om dit
project te financieren.
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HR

De personeelsomvang is in 2022 op
niveau gebracht tot 15,5 Fte Stichting
en 8,6 Fte Horeca BV. De flexibele
schil zal steeds kleiner worden
(want duurder tarief), zodra onze
ervaringscijfers voor benodigde
personeelsplanning duidelijker
worden. Met de huidige enthousiaste
en bevlogen groep mensen worden in
2023 eerst verdere finesses gebracht
in de samenwerking en efficiency
van deze formatie. Dit gebeurt door
personeelsbeleid te ontwikkelen daar
waar dat nog ontbreekt (zoals een
opleidingsbeleid en -plan) en nader te
structureren waar dat er al is (zoals de
arbeidsvoorwaarden, functieschaalindelingen, en bijvoorbeeld loonhuis).
Verder brengen we in 2023 meer
samenhang aan in alle verschillende
regelingen en voorzieningen door middel
van een uitgebreide handleiding voor alle
medewerkers en vrijwilligers.
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Dit draagt bij aan de transparante, inclusieve
organisatie, die we willen zijn. Zorgvuldigheid
en aantrekkelijk werkgeverschap hebben
we hoog in het vaandel en draagt er aan bij
dat we onze medewerkers ook in een krappe
arbeidsmarkt kunnen behouden. Tussen de 1
en 2% van de brutoloonsom besteden we aan
training en scholing van onze medewerkers.
Oog blijft er voor onze
medeverantwoordelijkheid aan de opleidingen
van voldoende medewerkers in onze
cultuurbranche: door continue stageplaatsen
te bieden aan stagiairs marketing en
podiumtechniek. Ook staan wij open voor
maatschappelijke stages.
Het vrijwilligersteam is op sterkte. Daarnaast
willen wij graag ruimte blijven bieden aan
vrijwilligers die via een re-integratiebureau
bij MIMIK een werkervaringsplaats kunnen
starten. Ook dat worden zo allemaal
ambassadeurs en toekomstige bezoekers van
ons mooie theater.
Verder kan in het kader van de samenwerking
met de Deventer Schouwburg het volgende
worden opgemerkt:

• In 2022 werd de directeur bestuurder collegiaal
uitgeleend door MIMIK aan de schouwburg.
In 2023 heeft de gedeelde directeur een 		
arbeidsovereenkomst bij zowel MIMIK als bij de
schouwburg.
• Idem voor de coördinator zakelijke verhuur.
• Een marketingmedewerker die op zzp-basis
projecten uitvoert voor MIMIK, doet dat vanaf
oktober 2022 ook voor de schouwburg.
• Een medewerker op de financiële administratie heeft
bij beide organisaties een arbeidsovereenkomst.
• Idem voor de HR-medewerker.
• De secretaris van de RvT van MIMIK is ook secretaris
voor de RvC van de Deventer Schouwburg.
• Beide organisaties maken gebruik van hetzelfde
schoonmaakbedrijf.
• Idem voor de externe vertrouwenspersoon.
• Ook in de toekomst wordt actief gezocht naar
synergie tussen de beide organisaties; zowel wat
betreft werkwijzen en personeelsbeleid als wat
betreft invulling van functies.
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RAAD
VAN TOEZICHT

WE ONDERSCHRIJVEN
DE CODE DIVERSITEIT EN
INCLUSIE
De Code Diversiteit & Inclusie is een
gedragscode van, voor en door de
Nederlandse culturele en creatieve sector
over diversiteit en inclusie. De code is een
instrument van zelfregulering.
Het doel van de code is dat de culturele en
creatieve sector de brede diversiteit van de
Nederlandse samenleving representeert. Een
basisvereiste is dat de sector gelijkwaardig
toegankelijk is voor iedereen: als maker,
producent, werkende en publiek. Zo wordt
de sector van iedereen. Iedereen draagt
er op eigen wijze aan bij. Iedereen wordt
gewaardeerd om wie hij of zij is, wordt
gerespecteerd en gehoord, en voelt er zich
thuis.

De RvT is in 2022 begonnen met een verdere
professionaliseringsslag onder leiding van
een extern bureau. Een van de voornemens
die daaruit naar voren kwam is de rol van
toezichthouder de komende jaren
De huidige samenstelling van de RvT is als
volgt:
• Babette Mulders
• Damy Colon
• Frans Smulders (voorzitter)
• Jacolien Eijer
• Karin Obdeijn
De RvT werkt met de volgende drie
commissies die ieder voor zich actief zijn
op het desbetreffende vlak en daarover
rapporteren aan de RvT:

DE FAIR PRACTICE CODE IS
EEN GEDRAGSCODE
voor ondernemen en werken in kunst,
cultuur en creatieve industrie op basis van
vijf kernwaarden: solidariteit, diversiteit,
vertrouwen, duurzaamheid en transparantie.
De code nodigt uit tot kritische reflectie
en biedt een handreiking voor hoe de
sector samen tot een toekomstbestendige
arbeidsmarkt en beroepspraktijk
komt. Hij functioneert als een paraplu
voor regelingen en richtlijnen ter
verbetering van het verdienvermogen en
ontwikkelingsperspectieven voor werkenden in
de culturele en creatieve sector. Ook spoort de
code aan om deze, waar nog niet aanwezig, te
ontwikkelen.

EN WE ONDERSCHRIJVEN
DE GOVERNANCE CODE
CULTUUR
De Governance Code Cultuur biedt een
normatief kader voor goed bestuur en
toezicht in culturele organisaties. Governance
gaat over het besturen en de continuïteit van
organisaties. Daarnaast speelt governance
een belangrijke rol in het vertrouwen en
de legitimiteit die de organisaties in de
buitenwereld genieten. Bewust omgaan met
governance is essentieel voor de versterking
van culturele organisaties en voor een
gezonde sector.

• Strategie & beleid
• Remuneratie & selectie
• Audit
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HORECA
De horeca is ondergebracht in een BV teneinde een duidelijke
scheiding te kunnen borgen tussen de stichting en de BV (en daarmee
dus de subsidie- en de commerciële geldstromen). Omdat de B.V. 100%
eigendom is van Stichting MIMIK, hier toch een kleine toelichting op
de plannen van de horeca voor 2023.

In dit komende jaar stapt de horeca af van de
naam Hier & DAAR, en gaat verder onder de
naam MIMIK Eten & Drinken. De nieuwe naam
dekt de lading een stuk beter, is makkelijker
te communiceren en sluit aan bij de wens
MIMIK als één merk aan de buitenwereld te
presenteren. We willen eenheid, een naam die
zichzelf uitlegt bij het uitspreken ervan en
verder geen ruimte laat voor misinterpretatie.
Eten & Drinken is simpelweg wat we
aanbieden en waar we goed in zijn.
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WE GAAN
ETEN BIJ MIMIK!
Ook culinair blijven we verrassen en
vernieuwen. We maken de afstand vanaf
de Brink de moeite waard om te lopen met
een moderne kaart en sterke vegetarische
en gezonde profilering. We geven de gast
een keuze aan gerechten die je elders in
Deventer niet vindt. Oog voor kwaliteit,
levendige kleuren, uitgesproken smaken
geserveerd met een glimlach. Met bewust
gekozen leveranciers presenteren we veelal
biologische en verantwoorde producten. En
als het even kan kopen we dit lokaal in. Dit
vinden we belangrijk want MIMIK is ‘here to
stay’.

KANSEN EN FOCUS
We willen met de horeca nadrukkelijk naam maken
op het gebied van eten en drinken. De driehoek
programma-marketing-horeca gaat ons daarbij
helpen. Welk gerecht promoten we bij welke film,
welk drankje bij welke theatervoorstelling, en welke
combideal bij welk festival. De mogelijkheden en
combinaties zijn oneindig.
Na een moeizame start door corona is er nu een
stabiel team van gedreven medewerkers. We blijven
investeren in het team; vooral in de horeca is het
op de huidige arbeidsmarkt niet altijd makkelijk
medewerkers lange tijd te binden.
De cijfers zien er voor 2023 veelbelovend uit.
De trend is duidelijk opwaarts: we krijgen de
personeelskosten in de vingers en omzet blijft
stabiel stijgen. De verwachting voor 2023 is een
omzet exclusief BTW van zo’n € 1.000.000. Daarmee
kan de BV aan al haar financiële verplichtingen
voldoen, ook die aan de stichting.
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VRIJWILLIGERS

Wat zijn we enorm trost op onze
grote groep vrijwilligers. Hun inzet
en flexibiliteit is echt onvoorstelbaar
groot. De groep bestaat op dit moment
uit zo’n 130 personen. Een prachtig
aantal.
We hebben onze draai gevonden. Afgelopen
maanden konden we gewoon onze deuren
openen voor de bezoekers, zonder enige
COVID-restricties. Hierdoor was het mogelijk
het werk schema binnen MIMIK stabiel
krijgen.
We zijn ook een aantal vrijwilligers
kwijtgeraakt, helaas. Gelukkig geen zorgen
over een tekort, want we bevinden ons in de
luxepositie dat er een goed gevulde wachtlijst
met aankomende vrijwilligers is.
Voor volgend jaar hebben we al een paar
reguliere activiteiten voor onze vrijwilligers in
de agenda staan:
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We gaan beginnen met de Nieuwjaarsborrel. Een
feestje die al jaren wordt georganiseerd voor
onze vrijwilligers. Twee keer per jaar hebben we
de medewerkers bijeenkomst waar de stand van
zaken binnen MIMIK wordt doorgenomen. Het
laatste zomerfeest van dit jaar, was een enorm
succes! Dat gaan we dus natuurlijk nog een keer
doen! Daarnaast hebben we de reguliere ‘Film en
Taart’, maandelijks in de agenda staan.

We willen graag met onze vrijwilligers de goede
communicatie behouden en uitbreiden door o.a.
met elkaar in gesprek te blijven, zodat we deze
prachtige ploeg in te stand kunnen houden.
We zijn de vrijwilligers, zoals eerder geschreven,
enorm dankbaar en zien een zeer positieve
toekomst tegemoet!

Elke maand (soms vaker als het nodig is) sturen
we de nieuwsbrief om iedereen op de hoogte
te houden van de stand van zaken en wat er de
aankomende weken gaat gebeuren.
We hebben ook weer een ronde trainingen gepland
om onze vrijwilligers beter voor te bereiden
op de functies die ze willen/kunnen uitvoeren.
Gastvrijheid en gastblijheid hebben we hoog in
het vaandel staan. Daarom zullen er specifieke
workshops worden georganiseerd voor onze
vrijwilligers t.a.v. dit onderwerp.
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BEGROTING
2023

Baten
Publieksinkomsten
Recette film
Recette theater
Recette overig
Vriendenbijdragen

954.000
195.000
11.000
87.00

870.000
169.500
86.00

9,7%
15,0%
1,2%

912.000
162.000
81.00

322.622
89.245
83.015

Opbrengsten zakelijke verhuur

200.000

75.000

166,7%

50.000

78.223

11.500
4.000
3.500

11.000
2.000
3.000

4,5%
100,0%
16,7%

7.575
3.000
2.000

1.086
8.100
4.158

497.000
20.000
49.500
18.000
-

482.775
19.500
25.000
18.500

2,9%
2,6%
98,0%
-100,0%

471.000
20.400
4.500
20.000
18.000

464.000
19.019
22.836
14.197
382.916

2.050.500

1.762.275

16,4%

1.751.475

1.489.416

419.000
226.000
9.000
10.000
16.500

408.900
199.141
12.500
10.500

2,5%
13,5%
-20,0%
57,1%

428.640
195.210
10.500

141.827
121.460
255
4.854
1.860

•

Zakelijke verhuur loopt veel beter dan
verwacht, verwachting is dat deze stijging
ook in 2023 doorzet
➢

•

Overige eigen inkomsten zijn hoger dan
verwacht. Absolute bedragen zijn niet heel
hoog, daardoor snel grote procentuele
stijging
➢

•

Aanvraag Fonds Podiumkunsten is voor het
begrote bedrag. Verwachting is dat deze
aanvraag volledig wordt gehonoreerd
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Stijging huisvestingskosten wordt vooral
veroorzaakt door de energiekosten

Inkoop zakelijke verhuur

80.000

18.750

326,7%

10.000

25.381

Organisatiekosten
Marketing
Huisvesting
Personeel en vrijwilligers
ICT
Accountancy
Kantoorkosten
Afschrijvingen
Aanloopkosten

53.000
328.000
994.000
41.000
19.000
51.000
12.500
-

50.000
286.278
921.702
38.000
12.000
48.608
35.000
-

6,0%
14,6%
7,8%
7,9%
58,3%
4,9%
-64,3%
-

50.000
313.000
842.060
39.000
12.000
52.300
35.416
-

32.948
134.302
744.821
31.760
17.222
25.464
151.550
33.691

2.259.000

2.041.379

10,7%

1.988.126

1.467.394

7.000
-215.500
-

10.500
-289.604
60.000

-33,3%25,6%
-100,0%

8.400
-245.051
48.000

68.238
-46.217
-

-215.500

-229.604

-6,1%

-197.051

-46.217

•
➢

•
➢

•

Accountancy: ook deze kosten stijgen
landelijk sterk
➢

•

Afschrijvingen: door versnelde
afschrijvingen in 2021 zijn deze kosten
gedaald
➢

•

Er is vooralsnog geen resultaat uit de
horeca-bv begroot. Door de coronabeperkingen is de aanloopperiode sterk
verlengd. Wel maakt de horeca een stevige
omzetstijging door; de verwachting is dat dit
doorzet.

➢

•
•

Algemene kosten programma: er is
budgettair ruimte gemaakt voor de
ontwikkeling van nieuw programma, zoals in
2022 het debatprogramma

Inkoop programma
Inkoop film
Inkoop theater
Inkoop overig programma
Inkoop educatie
Algemene kosten programmering

➢

➢
➢

OKTO en overige subsidies: onderlinge
verschuiving
➢

Inkoop programma: gaat procentueel gelijk
op met recettes
➢➢

2021

Werkelijk

Lasten

OPMERKINGEN BIJ DE
BEGROTING 2023:

Effect van de capaciteitstoename t.o.v.
Theater Bouwkunde is groter dan verwacht

2022

Begroting

Totaal

•

in %

Afwijking

Subsidies
Budgetsubsidie gemeente Deventer
Subsidie EU - Europa Cinemas
Subsidies Fonds Podiumkunsten
Subsidie provincie Overijssel - OKTO
Overige subsidies

➢Onder andere door prijsverhoging
verwachten we hogere recettes.

2023

MJB v13

Overige eigen inkomsten
Sponsoring en advertenties
Giften
Overig

•

2023

Begroting

•

➢

Algemeen: de indeling van de begroting
2023 is iets veranderd t.o.v. de
meerjarenbegroting 2021-2024. Bedragen
zijn aangepast om vergelijking mogelijk te
maken.

Totaal
Financiële lasten (en baten)
Exploitatieresultaat
Resultaat MIMIK Horeca BV
TE VERDELEN RESULTAAT
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