
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaarverslag 2018 
 
 
 
 
 
 
Opgericht 
Secretariaat 
 
 
Website 

7 april 2014 
Zuidwal 39 
4341 CH Arnemuiden 
 
www.zeeuwsedocumentaire.nl 

 



 

Opgericht 
Secretariaat 
 
 
Website 

7 april 2014 
Zuidwal 39 
4341 CH Arnemuiden 
 
www.zeeuwsedocumentaire.nl 

 
 

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

2 

1. Colofon 
 
Opgericht 
De Zeeuwse Documentaire Stichting is opgericht op 7 april 2014. 
 
Jaarverslag 
Het verslagjaar behelst het kalenderjaar 2018. 
 
Samenstelling bestuur 
Voorzitter, fondsenwerver, productie:  Leen Schouls 
Lid, creatief brein, productie:   Klaas van de Ketterij 
Penningmeester:     Hans Hazelhorst 
Secretaris:     Jolanda Bil 
PR-functionaris:     Mayke Joosse 
 
Adviseurs 
In voorkomende gevallen zullen we advies inwinnen bij deskundigen, zoals we 
voorheen al gedaan hebben bij Rinke Slump en zo ook bij Lindy Huibregtse. 
 
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. 
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3. Voorwoord 
 
Het afgelopen jaar hebben we afscheid genomen van onze penningmeester Leo en 
hebben we Hans Hazelhorst als nieuwe penningmeester bij ons team mogen voegen. 
Ook is Mayke Joosse tot onze stichting getreden, in de functie van PR-functionaris. De 
samenwerking met beide bevalt voor alle betrokken partijen heel goed! 
 
In 2018 zijn we hard bezig geweest met onderzoeken en voorbereidingen treffen voor 
nieuwe projecten. Dit jaar is het echter niet tot een afgerond project gekomen.  
Er zijn wel meerdere lopende projecten, waarvan we zeker één première in het 
komende jaar verwachten. 
 
Op financieel gebied hebben we een goed jaar gehad. Van ons laatste project “800 
jaar Middelburg” zijn alle financiële zaken netjes afgerond en voor onze volgende 
projecten hebben we reeds subsidies en giften mogen ontvangen.  
Hiervoor willen wij alle betrokken bedrijven / verenigingen alvast hartelijk bedanken! 
Hierdoor kunnen wij steeds door blijven gaan met onze werkzaamheden om mooie 
documentaires te kunnen leveren. 
 
We kijken terug op een goed en productief jaar. We hopen u allen zo spoedig 
mogelijk weer te mogen verblijden met een nieuwe documentaire! Hartelijk dank voor 
alle steun, in welke vorm ook! 
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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 Toekomst 

We betreuren het dat we afgelopen jaar geen project hebben kunnen afronden, maar 
we kijken erg uit naar ons lopende en volgende project. Het afgelopen jaar zijn we 
druk bezig geweest met informatie verzamelen en voorbereidingen treffen voor de 
nieuwe documentaire(s). Onze aanstaande documentaire zal “Soldaat zonder wapen; 
militaire artsen tijdens de Slag om de Schelde” gaan heten. We verwachten met deze 
docu weer een interessant onderwerp op mooie manier te kunnen belichten en hopen 
u dan ook weer te kunnen verwelkomen op onze première.  
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6. Financiën 
 
6.1 Financieel verslag 

Eind 2018 hadden we weer een positief saldo op onze bankrekening. Zie 
Financiële Rapportage 2018.pdf. 
 

6.2 Jaarafrekening 
Zie Financiële Rapportage 2018.pdf. 
 
 
 

 

 

 


