Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht

Fondswervende instellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting There Will Be Film
7 7 6 4 3 7 0 4

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres
Telefoonnummer

Hillegondastraat 10B, 3051PB Rotterdam
0 6 2 3 6 8 6 6 6 6

E-mailadres

info@therewillbefilm.com

Website (*)

www.therewillbefilm.com

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 6 1 0 7 7 3 3 7

Kunst en cultuur - Kunst en cultuur algemeen
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

5

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Chris de Krijger

Secretaris

Jiska Bazuin

Penningmeester

Menno Jan Krajenbrink

Algemeen bestuurslid

Sven Peetoom

Algemeen bestuurslid

Dobber Bolhuis

Overige informatie
bestuur (*)

IB 112 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

De stichting heeft ten doel:
- het (doen) bevorderen van belangstelling voor film in al haar
vernieuwende/experimentele verschijningsvormen;
- het (doen) bevorderen van belangstelling voor, kennis van, inzicht in en begrip voor
de niet-eigen culturen waarmee men in het maatschappelijk leven in aanraking komt;
- het (doen) stimuleren van de diversiteit, kwaliteit en verspreiding van filmproducties;
- het (doen) bevorderen van een voor de filmproductie gezond en ontvankelijk klimaat
in Nederland, alsmede het versterken van de internationale concurrentiepositie van de
Nederlandse filmindustrie.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:
- contact te leggen, te onderhouden en samen te werken met professionals en
filmbedrijven;
- projecten die van belang zijn voor de Nederlandse filmcultuur te initiëren, op te
zetten, uit te voeren, te coördineren en te begeleiden;
- het (doen) organiseren van (culturele) evenementen, activiteiten en/of bijeenkomsten;
- het (doen) bieden van informatie over de activiteiten van de stichting, onder andere
door gebruikmaking van de verschillende beschikbare vormen van media;
- samen te werken met diverse relevante organisaties en instellingen;
- het (doen) bieden van advies en/of begeleiding (bijv. in de vorm van gastlessen op
hogescholen);
- het doen of laten verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande
in de ruimste zin verband houden of naar het oordeel van haar bestuur daartoe
bevorderlijk, nuttig en/of gewenst kunnen zijn.

De activiteiten van de stichting worden gefinancierd door:
- baten voortgekomen uit de door de stichting ontplooide activiteiten;
- subsidies en/of fondsenwerving en/of crowdfunding;
- donaties, sponsorgelden en giften;
- schenkingen, erfstellingen, legaten en lastbevoordelingen;
- revenuen van het vermogen;
- alle overige bijdragen en inkomsten.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

De verkregen inkomsten worden besteed aan de continuïteit van de voorziene
werkzaamheden ten behoeve van de eerder genoemde doelstelling. Te denken valt
aan:
- het opzetten van projecten en (film)producties van Nederlandse bodem
- het live houden van de website, bankrekening etc.
- het organiseren van (culturele) evenementen
- het belonen van de gemaakte onkosten van de bestuursleden voor hun in die
hoedanigheid verrichte werkzaamheden

https://therewillbefilm.com/de-stichting/

Open

Bestuursleden krijgen, tot op heden, voor hun in die hoedanigheid verrichte
werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten.

- Human Superfood; een pilotaflevering van 15 minuten van een mockumentary waarin
wordt onderzocht in hoeverre het opeten van mensen een oplossing kan bieden voor
alle problemen van deze tijd. Het project is mede mogelijk gemaakt door AVROTROS
en in samenwerking met 3LAB opgezet. Première: maart 2021.
- MODDERLAND; een fictieserie die in samenwerking met de VPRO en met steun van
het NPO-fonds is ontwikkeld. De serie is een dystopische komedie over
klimaatfrustratie. Het speelt zich af in wat overblijft van het overstroomde Nederland,
nadat de poolkappen zijn gesmolten.
- Gastcollege (Film)Productie op de MBO Theaterschool te Rotterdam (september
2021)
- INDISCH ZWIJGEN; een documentaire van 32 minuten waarin drie kunstenaars het
generatielange zwijgen over het Nederlands-Indisch verleden in hun familie proberen
te doorbreken. De financiering en productie zijn gestart in 2021.
In ontwikkeling:
- INDISCH ZWIJGEN; première: 6 mei 2022. De documentaire wordt vervolgens in
10-15 filmhuizen en bioscopen in Nederland vertoond.
- Chris de Krijger en Sven Peetoom hebben van de Auteursbond een financiële
bijdrage gekregen om aan hun eerste speelfilm te werken.
- EN PASSENT; een film op de grens van fictie en documentaire met als decor het
levensgrote openbare schaakbord in de bibliotheek van Rotterdam Centrum. Centraal
staat het belang van de ontmoeting in de gemeenschappelijke ruimte.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

Open
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Balans

3 1

Balansdatum

Activa

– 1 2

– 2 0 2 1

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

36.111

6.357

€
€

+

€

36.111

+
6.357

€

15.330

Continuïteitsreserve

€

Bestemmingsreserve

€

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€
5.280

€

+

2.248

+
€

20.610

€

56.721

31-12-2020 (*)

€
€

36.111

6.357

€
645

€

+

2.277

+

€

36.756

€

Bestemmingsfondsen

€

6.493

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

13.472

Totaal

€

56.721

8.634

3.779

6.027

+

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

31-12-2021

€

€

Totaal

Passiva

+
€

12.384

€

3.750

€

12.384

+

+

In 2021 is het script ontwikkeld voor de korte film Modderland t.b.v., gefinancieerd door de VPRO. Omdat de financiering enkel bestemd was voor het
ontwikkelen van het script, en het plan niet verder door is gegaan naar de ontwikkelfase, zijn de subsidies naar de bestemming gegaan via de Staat van
baten en lasten. Echter de mogelijkheid om (een verder ontwikkelde versie) van dit script in de toekomstige jaren voor andere doeleinden te gebruiken is
voor 50% van de aanschafwaarde onder gebracht onder Activa aan Bestemmingsreserve. De korte serie MAUS, geschoten en gefinancieerd in 2020,
stond op 31-12-2020 voor 50% van de aanschafwaarde op de balans, is herwaardeerd wegens extra gerelateerde inkomsten en kosten, maar wel verder
afgeschreven naar 25% van de aanschafwaarde. omdat de kans is geslonken dat de serie en beelden nog verder worden gebruikt. De
bestemmingsreserve is daarom deels geduid als pro memorie (pm); we achten het voor Modderland en MAUS niet mogelijk om de exacte resterende
waarde van deze producten met voldoende betrouwbaarheid in te schatten. De documentaire Indisch Zwijgen is gefinancieerd in 2021, en de productie
hiervan is in 2021 gestart, maar pas afgerond in 2022. De nog niet in 2021 besteedde financiering is onder bestemmingsfondsen opgenomen op de
balans. De reeds besteedde financiering is voor 100% van de aanschafwaarde onder bestemmingsfondsen opgenomen.
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

€

Nalatenschappen

€

€

Overige baten particulieren

€

12.378

Som van baten van particulieren

€

12.378

Baten van bedrijven

€

€

Baten van loterijinstellingen

€

€

Baten van subsidie van overheden

€

€

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

€

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

49.745

Som van de geworven baten

€

62.123

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

Overige baten

€

Som van de baten

€

+

€
€

+

+
0

€

15.000

€

15.000

+

€

+
62.123

€
€

+
15.000
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Staat van baten en lasten

Lasten

2021

2020 (*)

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

€

€

Aankoop en beheer

€

€

Voorlichting en bewustwording

€

€

Recreatie, sport en wensvervulling

€

€

Onderzoek

€

€

Evangelisatie en zending

€

€

Educatie, opleidingen en cursussen

€

€

Lobby en belangenbehartiging

€

€

Anders, namelijk (vul hier in)

Film

€

56653

Besteed aan doelstellingen

€

56653

Wervingskosten

€

Kosten beheer en administratie

€

609

Som van de lasten

€

57262

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten
een bedrag meegenomen van:

€

€

Saldo financiële baten en lasten

€

€

Saldo baten en lasten

€

Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als
hier een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

+

€

12714

€

12714

+

€

4861

+

€

9

€

12723

€

2277

De baten van bedrijven hebben grotendeels betrekking op subsidies van de VPRO
(Modderland) en verschillende partijen, zoals Amarte en Prins Bernardfonds (Indisch
Zwijgen). De particuliere baten hebben grotendeels betrekking op een
crowdfundingsactie via Cinecrowd (Indisch Zwijgen). De lasten hebben, op de kleine
beheer en administratie kosten positie, betrekking op de productie van de films.

Open

+

