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1. Inleiding
In dit beleidsplan legt Stichting Gelders DOEK het beleid vast voor de periode januari
2018 tot en met december 2019. Dit beleidsplan is vastgesteld in de
bestuursvergadering van 17 januari 2018. Het beleid zal jaarlijks in de laatste
bestuursvergadering worden geëvalueerd. Naar aanleiding van deze evaluatie zal het
beleidsplan worden aangepast als het bestuur dit nodig acht. Het aangepaste
beleidsplan zal in de eerste vergadering van het jaar worden vastgesteld.
2. Missie en visie
Gelders DOEK gaat ervan uit dat alles wat je nodig hebt in je directe omgeving te
vinden is. Door vanuit die gedachte films te maken en activiteiten te organiseren kan
het medium ook een sociaal maatschappelijke betekenis hebben. Door meer samen te
werken met zowel professionals als amateurs kan er een hechte regionale
(film)gemeenschap ontstaan, die actief mensen en onderwerpen met elkaar verbindt en
ook makers meer perspectief biedt en in hun kracht zet. Daarnaast zullen de
betrokkenen ook de karakteristieke eigenschappen van Gelderland als provincie door
middel van films en aanverwante programma’s naar buiten toe communiceren en zo
perspectief bieden voor jonge filmmakers om zich in Gelderland te vestigen.
De missie van Gelders DOEK is om sociale cohesie te bevorderen door mensen te
verbinden en de ogen te openen voor de -verschillen in de- eigen omgeving door
middel van het medium film. De visie van Gelders DOEK is dat er uiteindelijk een
Gelderse en liefst nationale of mondiale samenleving bestaat waar meer begrip voor
elkaar bestaat.
3. Strategie
3.1. Kernprincipes van de instelling
De doelstelling van Stichting Gelders DOEK is vastgelegd in artikel 3.1 van de
statuten en luidt:
De stichting heeft ten doel om de sociale cohesie te stimuleren door middel van
het medium film, de Gelderse Cinema zichtbaar te maken en te ontwikkelen,
daarin de positie en het auteurschap van filmmakers te versterken en nieuwe
manieren te onderzoeken om films te produceren en te distribueren.
3.2. Stichting Gelders DOEK heeft niet het doel om winst te maken, hetgeen is
vastgelegd in artikel 3.3 van de statuten. Alle opbrengsten uit activiteiten van
Stichting Gelders DOEK zullen ten goede komen aan de doelstelling.
3.3. In geval van opheffing van Stichting Gelders DOEK zal een eventueel batig
saldo ten goede komen aan een algemeen nut beogende instelling met een
soortgelijke doelstelling. Dit is vastgelegd in artikel 16.6 van de statuten.
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4. Beleid
4.1. Stichting Gelders DOEK wil haar doel bereiken door middel van de volgende
activiteiten en werkzaamheden:
• Het organiseren van maandelijkse filmavonden en makers-borrels op diverse
locaties in de provincie;
• Het opzetten en onderhouden van een virtueel netwerk/online platform waarop
filmmakers, publiek en partners elkaar inspireren, kennis delen en materialen
uitwisselen;
• Het (laten) produceren en (regionaal) distribueren van films van Gelderse bodem;
• Het faciliteren van een fysieke werk- en ontmoetingsplek voor makers uit de
regio;
• Het aanbieden van educatieve en verdiepende programma's.
• Het voeren van een agentschap
4.2. Om bovenstaande activiteiten mogelijk te maken zal Stichting Gelders DOEK
financiële middelen verwerven door middel van de volgende wervingsacties:
• Het aanvragen van fondsen en subsidies.
• Het werven van donateurs, door Stichting Gelders DOEK benoemd als “crew’.
• Het aannemen van schenkingen, erfstellingen en legaten.
De inkomsten zullen worden beheerd door het dagelijks bestuur waarbij de
jaarbegroting zal worden gevolgd en uitgevoerd. Bij tegenvallende of
meevallende resultaten zal de jaarbegroting worden aangepast. Voor wijzigingen
ten opzichte van de jaarbegroting zal een voorstel van de penningmeester
worden voorgelegd in de bestuursvergadering. Na afloop van elk boekjaar zal
een jaarrekening worden opgemaakt. Deze zal worden opgesteld of
gecontroleerd door een registeraccountant. De jaarstukken worden door het
bestuur vastgesteld.
4.3. Het vermogen van Stichting Gelders DOEK zal niet hoger zijn dan redelijkerwijs
nodig is om de continuïteit van de voorgenomen activiteiten en werkzaamheden
ten behoeve van de doelstelling te waarborgen
4.4. De inkomsten van Stichting Gelders DOEK zullen binnen de beleidsperiode van
dit beleidsplan conform de doelstelling worden besteed aan de volgende
projecten:
• Het organiseren van Gelders DOEK avonden. Stichting Gelders DOEK streeft
naar 10 avonden per jaar (20 avonden binnen de beleidsperiode) voor 50 tot 100
bezoekers. Om een zo laag mogelijke drempel te creëren zijn de avonden vrij
toegankelijk voor iedereen. De avonden zijn bedoeld voor het samenbrengen van
makers en publiek, het genereren van naamsbekendheid, het werven van
donateurs (crew) en het in beweging brengen van de regionale community.
Uitvalsbasis voor de avonden is Focus filmtheater. Daarnaast wordt gestreefd
naar het organiseren van speciale avonden op verschillende locaties in de regio.
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De programmering van een Gelders DOEK avond kan bestaan uit verschillende
onderdelen zoals studentenfilms, pitches van makers, Gelders DOEK producties
(local WAVE) of reeds bestaande films van makers uit de regio. De makers zijn
steeds aanwezig om met het publiek over hun werk in gesprek te gaan.
.
Het organiseren van een speciale editie (GO LOCAL), waar de stimuleringsprijs,
het “Gouden HERT” wordt uitgereikt aan een maker die als voorbeeld dient
vanuit en voor de community; alle beste werken van een jaar Gelders DOEK
worden vertoond, aangevuld met debat en andere films; Een verzameling van de
eerder vertoonde Local WAVE-films wordt gebundeld en getoond.
Productie van korte en langere films met een lokaal/regionaal karakter (Local
WAVE) Het publiek van de Gelders DOEK avonden krijgt de mogelijkheid actief
te kiezen voor de voorstellen van filmmakers. Daarnaast krijgen donateurs (crew)
de mogelijkheid om mee te werken aan een productie. Stichting Gelders DOEK
streeft naar ca. 5 korte producties (ca. 5 minuten) en 1 lange productie (ca. 30
minuten) per jaar.
Distributie van bovengenoemde producties en Gelders DOEK programma’s. In
samenwerking met het Gelders Filmhuis Overleg zal gestreefd worden naar een
bioscooprelease van de filmproducties.
Het opzetten en onderhouden van een digitaal platform en website. Dit wordt het
online portaal van de community: de plek waar zij zich kunnen profileren en
organiseren. Op dit platform worden films getoond, de ontwikkeling van
producties gevolgd, en krijgen donateurs (crew) de mogelijkheid om mee te
beslissen over een productievoorstel en/of aan zich te melden voor hulp bij een
productie.
Het aanbieden van een fysieke werk- en ontmoetingsplek voor makers
Het aanbieden van educatieve programma’s en het voeren van een agentschap
zal op de lange termijn worden gerealiseerd. Voorbereidingen hiervoor kunnen
binnen de gestelde beleidsperiode worden getroffen.

4.5. Over het vermogen van Stichting Gelders DOEK kan niet door een enkel
persoon worden beschikt. Dit is vastgelegd in artikel 6 van de statuten
(vergaderingen en besluiten van het bestuur).
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5. Overige
5.1. Beloningsbeleid
Conform artikel 7.3 van de statuten ontvangen bestuursleden geen beloning
voor hun werkzaamheden. Onkosten gemaakt in het kader van uitoefening van
de bestuursfunctie worden op vertoon van bewijsstukken vergoed.
Beloning van directie en eventuele medewerkers wordt vastgelegd in de
jaarbegroting.
Alle onkosten en beloningen moeten passend zijn bij de status van een tot
algemeen nut beogende instelling.
5.2. Administratieve organisatie
De administratie van Stichting Gelders DOEK wordt gevoerd door de
penningmeester. De jaarrekening wordt opgesteld door de penningmeester.
Indien nodig zal advies worden ingewonnen bij een externe partij.
5.3. Publicatie
Stichting Gelders DOEK publiceert het beleidsplan, de jaarbegroting en de
jaarrekening op https://geldersdoek.nl/beleid.
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Verslag 2017
Activiteiten
Gelders DOEK heeft in 2017 10 filmavonden georganiseerd. Hieronder de
speciale editie in Coehoorn Park en tijdens het Ruimtekoers festival. Voor de
editie in Coehoorn PArk is samen met omwonenden en betrokken partijen de
productie ‘De Hoorn’ gemaakt.
De filmavonden vonden verder plaats in Focus Filmtheater.
Daarnaast heeft Gelders DOEK gebouwd aan versterking van de film community
door bijeenkomsten voor filmmakers te organiseren en aanwezig te zijn bij
netwerkactiviteiten met bijvoorbeeld het Gelders Filmhuis Overleg, Go Short
festival en het Stedelijk Film Netwerk.
Financiëel
In 2017 ontving Gelders DOEK uit verschillende bronnen, te weten subsidies,
donaties en ‘crew’ (vaste donateurs):
Subsidies
Donaties
Crew
Totaal baten

€ 16.500,€ 190,€ 510,€ 17.200,-

De lasten over 2017 zijn als volgt:
Productie edities
Fondswerving
Kantoorkosten
Honoraria
Website
Overig
Belastingen
Totaal lasten

€ 2.200,€ 800,€ 800,€ 975,€ 400,€ 170,€ 830,€ 6.175,-

Resultaat 2017

€ 11.025,-
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