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1. Colofon
Opgericht
De Zeeuwse Documentaire Stichting is opgericht op 7 april 2014.
Jaarverslag
Het verslagjaar behelst het kalender jaar 2017.
Samenstelling bestuur
Voorzitter, fondsenwerver, productie:
Lid, creatief brein, productie:
Penningmeester:
Secretaris:

Leen Schouls
Klaas van de Ketterij
Leo van Belzen
Jolanda Bil

Adviseurs
In voorkomende gevallen zullen we advies inwinnen bij deskundigen, zoals we
voorheen al gedaan hebben bij Rinke Slump.
Postadres
Zuidwal 39
4341 CH Arnemuiden
Internet en contact
Internet: www.zeeuwsedocumentaire.nl
Telefoon: 0118-602824
Bank
Rabobank: NL48RABO0172944759.
KvK
Ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder het
nummer: 60425628.
RSIN
Het rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer is: 853905411.
ANBI
De Zeeuwse Documentaire Stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als een
Algemeen Nut Beogende Instelling.

IBANnummer: NL48RABO0172944759 t.n.v. Stichting Zeeuwse Documentaire Stichting
KvKnummer: 60425628

2

Opgericht
Secretariaat

7 april 2014
Zuidwal 39
4341 CH Arnemuiden

Website

www.zeeuwsedocumentaire.nl

2. Inhoudsopgave
1. Colofon……………………………………………………………………………………………..2
2. Inhoudsopgave…………………………………………………………………………………3
3. Voorwoord………………………………………………………………………………………..4
4. Zeeuwse Documentaire Stichting…………………………………………………….5
5. Projecten……………………………………………………..…………………………………..5
5.1

800 jaar Middelburg..……….….…………………………………………………5

5.2

Toekomst…………………………………………………………………………………5

6. Financiën…………………………………………………………………………………….…….6
6.1

Financieel verslag……………………………………………………………………6

6.2

Jaarafrekening………………………………………………………………………..6

IBANnummer: NL48RABO0172944759 t.n.v. Stichting Zeeuwse Documentaire Stichting
KvKnummer: 60425628

3

Opgericht
Secretariaat

7 april 2014
Zuidwal 39
4341 CH Arnemuiden

Website

www.zeeuwsedocumentaire.nl

3. Voorwoord
Het afgelopen jaar stond met name in het teken van 800 jaar Middelburg, waarvoor
wij ook een mooie documentaire hebben mogen maken.
Voor deze documentaire hebben we een nauwe samenwerking gehad met Peter
Sijnke. Hij heeft voor het 800 jarige bestaan van de gemeente Middelburg een boek
geschreven en heeft aan onze documentaire ook weer een grote bijdrage geleverd.
Als bestuur zijn we weer ontzettend trots op het eindresultaat; het is een echte docu
geworden, met veel snelle stukjes en veel afwisseling. De gehele geschiedenis van de
stad Middelburg wordt in beeld gebracht.
Ook de reacties van bezoekers waren lovend, wat ons extra blij maakt. 2017 was
voor ons dus weer een zeer geslaagd jaar!
Zoals bij onze eerdere projecten zijn we ook nu weer tegen wat leerpunten
aangelopen. Deze beschrijven we verderop in het verslag bij het hoofdstuk
“Projecten”.
Verder zijn we binnen het bestuur op zoek geweest naar nieuwe bestuursleden. Onze
penningmeester Leo heeft te kennen gegeven aan het eind van het jaar zijn functie te
willen neerleggen, dus we zijn helaas op zoek moeten gaan naar een opvolger.
Gelukkig is inmiddels een nieuwe penningmeester aangesteld, Hans Hazelhorst zal
deze taak op zich gaan nemen. Ook hebben we versterking binnen het bestuur
gevonden in Mayke Joosse, zij zal met name de premières gaan organiseren. Beide
van harte welkom, we kijken uit naar een fijne samenwerking.
Afgelopen jaar hebben we ook een samenwerking gehad met een PR-functionaris, dit
is langs beide kanten erg goed bevallen en de samenwerking zal dan ook worden
voortgezet.
Achter de schermen is verder nog hard gewerkt aan een vernieuwde website, deze is
in het voorjaar in gebruik genomen.
Tot slot willen we alle bedrijven / verenigingen waarvan wij (weer) giften hebben
mogen ontvangen, hartelijk bedanken voor hun bijdrage! Als hoofdsponsors
benoemen we hierbij graag Stichting Middelburg 800, Peter Sijnke, Rotary Club
Middelburg, familiefonds Hurgronje en van de Velde Publicatiefonds. Maar ook het
Zeeuws Veilinghuis, Insite Media en Van Boven Advocaten waren belangrijke
geldschieters. En natuurlijk willen we verder alle figuranten en vrijwilligers die hebben
meegewerkt aan onze docu hartelijk bedanken. Zonder jullie zouden wij dit alles niet
kunnen realiseren!
We hebben weer een mooi jaar mogen afsluiten met een prachtige documentaire! Met
positieve zin kijken we uit naar het komend jaar en nieuwe projecten / uitdagingen.
Er komend steeds leuke ideeën en aanvragen op ons pad, dus we zijn erg
gemotiveerd om hiermee aan de slag te kunnen. We hopen daarbij natuurlijk weer op
gulle gevers / donateurs, om onze films / documentaires tot stand te kunnen
brengen!
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4. Zeeuwse Documentaire Stichting
Het doel van de stichting is om hiermee de Zeeuwse gemeenschap bewust te maken
van de geschiedenis en de personen die daarvan hebben deelgemaakt en verder al
hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of
daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting wil dit bewerkstelligen door zelf deze films
/ documentaires te bedenken, ontwikkelen en (doen) produceren. De stichting wil het
liefst ieder jaar een film / documentaire in première laten gaan op Film by the Sea.

5. Projecten
5.1

800 jaar Middelburg

Enige tijd terug bereikte ons het bericht dat in 2017 Middelburg 800 jaar zou bestaan.
Hier zou binnen de gemeente veel aandacht aan geschonken worden en voor ons was
dat een uitgelezen kans om daar ook een mooie bijdrage aan te kunnen leveren.
Het brainstormen kon beginnen en contacten werden gelegd om deze productie zo
mooi en groot mogelijk te kunnen maken.
Van Peter Sijnke hoorden we dat hij samen met Jeanine Dekker een boek aan het
schrijven was over de historie van Middelburg. Het leek ons dan een mooi plan om
het boek en de docu aan elkaar te koppelen. De documentaire is opgesplitst in 6
hoofdstukken, te weten: Het begin van Middelburg, Lokale handel, Stadsmuren,
Buitenlandse handel, Wetenschap en techniek en een afsluiting.
In elk hoofdstuk wordt eerst belicht hoe het er vroeger aan toe ging en aan het eind
wordt laten zien wat er nu nog van over is. Meerdere experts vertellen in het kort wat
over de sprong in tijd.
Zoals u inmiddels wel van ons gewend bent, zijn er weer prachtige re-enactment
scenes gemaakt om ook het verleden zo goed mogelijk in beeld te brengen. Hieraan
hebben weer veel figuranten en vrijwilligers meegewerkt.
De première hadden we in de Kloveniersdoelen. Er waren twee premières, direct
achter elkaar gepland. De zaal zat beide keren helemaal vol! Ook was er pers
aanwezig. Voor een volgende keer zouden we de vertoningen toch wat anders
indelen, omdat het voor ons gevoel nu wat rommelig was met de twee groepen die in
elkaar overliepen.
Wat we verder als leerpunt aan deze productie hebben overgehouden is dat we de
DVD’s al willen hebben als we de première van ons project hebben. Het was nu veel
werk om alle DVD’s bij de mensen af te leveren / op te sturen. Als we de DVD’s al op
voorraad hebben, kunnen mensen hem gelijk meenemen.

5.2

Toekomst

We zijn ontzettend blij en trots dat onze producties steeds zo goed ontvangen worden
door het publiek. Het blijft toch altijd spannend, als de première in zicht is, hoe de
reacties zullen zijn. De positieve berichten die we krijgen wekt ons enthousiasme
alleen maar meer. En omdat we uit elk project leerpunten halen, kunnen we voor
onszelf de lat steeds wat hoger leggen. Er liggen reeds meerdere ideeën op de plank,
dus begin volgend jaar zullen we beslissen wat ons volgende project(en) zal zijn.
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6. Financiën
6.1

Financieel verslag
Eind 2017 hadden we weer een licht positief saldo. Zie Financiële Rapportage
2017.pdf.

6.2

Jaarafrekening
Zie Financiële Rapportage 2017.pdf.
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