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Inleiding en doelstelling

Stichting There Will Be Film is opgericht op 16 maart 2020. De stichting wil mooie, betekenisvolle
films maken en de belangstelling voor film in al haar vernieuwende en experimentele
verschijningsvormen stimuleren. Ook wil de stichting de belangstelling voor niet-eigen culturen,
waarmee wij in het maatschappelijk leven in aanraking komen, bevorderen.

Missie

Het is onze missie om de diversiteit, kwaliteit en verspreiding van filmproducties te stimuleren.
Daarnaast wil de stichting een voor de filmproductie gezond en ontvankelijk klimaat bevorderen en de
internationale concurrentiepositie versterken.

Beleid en strategie

De initiators en bestuursleden van Stichting There Will Be Film hebben kennis van en ervaring in de
filmsector en stellen hun netwerk open om hun kennis en contacten te delen met andere creatieve
makers. Film is het vertrekpunt, maar van daaruit zoekt de stichting graag de samenwerking op met
partners uit andere domeinen zoals de beeldende kunst, theater, dans, muziek of media.

De stichting tracht haar 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;
▪ 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.

Afwezigheid winstoogmerk

De stichting heeft niet ten doel het maken van winst, zoals blijkt uit artikel 2 van de statuten. De met
activiteiten behaalde opbrengsten zullen ten goede komen aan haar doelstelling. De stichting houdt
niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene
werkzaamheden ten behoeve van haar doelstelling.

Bestemming liquidatiesaldo

Zoals blijkt uit artikel 15 van de statuten zal een batig liquidatiesaldo moeten worden besteed ten
behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling als de
doelstelling van de stichting There Will Be Film, of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of
nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.
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Werving & beheer

De werving van financiering wordt gedaan door het aanvragen van fondsen en subsidies. Daarnaast
zullen activiteiten van de stichting kunnen worden gefinancierd door crowdfunding, donaties,
sponsorgelden, giften en alle overige bijdragen en inkomsten.

Productiekosten worden rechtstreeks vanuit de stichting betaald op basis van facturen en bonnen
welke door de penningmeester gecontroleerd en getoetst worden aan de werkbegroting. Geen van de
bestuurders kan over het vermogen van de stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen.

Bestuur

Het bestuur van stichting There Will Be Film bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: dhr. A.J.M. Schreuders
Secretaris: dhr. J.J. Klein
Penningmeester: dhr. M.J. Krajenbrink

Het bestuur zal ten minste eenmaal per kalenderjaar vergaderen. De vergadering zal worden geleid
door de voorzitter van het bestuur. Bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
De secretaris is verantwoordelijk voor administratieve taken zoals de notulen en
productiedocumentatie. De penningmeester behoudt het overzicht op de financiën en verzorgt de
aangiften en jaarrekeningen voor de stichting. Het bestuur heeft een controlerende functie op de
begrotingen en de uitgaven van de stichting.

Op grond van artikel 5 van de statuten van stichting There Will Be Film heeft geen enkele
(rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap.

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun verrichte werkzaamheden, maar kunnen
enkel aanspraak maken op een vergoeding voor gemaakte onkosten. Kosten worden aan de
bestuursleden op vertoon van bewijsstukken vergoed.


