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1. Colofon 
 
Opgericht 
De Zeeuwse Documentaire Stichting is opgericht op 7 april 2014. 
 
Jaarverslag 
Het verslagjaar behelst het kalenderjaar 2019. 
 
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 bij Rinke 
Slump en 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. 
 

  



 

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 
 

3 

2. Inhoudsopgave 
 
1. Colofon……………………………………………………………………………………………..2 

2. Inhoudsopgave…………………………………………………………………………………3 

3. Voorwoord………………………………………………………………………………………..4 

4. Zeeuwse Documentaire Stichting…………………………………………………….5 

5. Projecten……………………………………………………..…………………………………..5 

5.1 Soldaat zonder Wapen……………………………………………………………5 

5.2 75 jaar bevrijding Vlissingen………………………………………………….6 

5.3 Toekomst…………………………………………………………………………………6 

6. Financiën…………………………………………………………………………………….…….7 

6.1 Financieel verslag……………………………………………………………………7 

6.2 Jaarafrekening………………………………………………………………………..7 

 

 

  



 

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 
 

4 

3. Voorwoord 
 
Het afgelopen jaar was het eerste volle kalenderjaar in onze huidige bezetting. Het 
toetreden van de nieuwe bestuursleden bracht veel enthousiasme en nieuwe inzichten 
met zich mee.  
 
Het jaar 2019 staat voor ons in het teken van een volgende grote productie, te weten 
“Soldaat zonder Wapen”.  Het is weer een documentaire geworden waar we volledig 
achter staan en erg trots op het eindresultaat zijn! Ook is de uitvoering van de 
documentaire goed verlopen.  
Daarnaast hebben we een bijdrage mogen leveren aan 75 jaar bevrijding Vlissingen. 
Bij meerdere festiviteiten is er gefilmd en daar is een geschiedkundig verslag van 
gemaakt. 
Het afgelopen jaar hebben we meerdere samenwerkingen gehad, welke naar 
tevredenheid zijn verlopen.  
 
Op financieel gebied hebben we een moeilijke periode gehad, maar we hebben het 
jaar weer goed kunnen afsluiten. We hebben een mobiel pinautomaat aangeschaft, 
wat met name bij vertoningen erg handig blijkt te zijn. 
We willen alle sponsoren, medewerkers en vrijwilligers weer ontzettend bedanken 
voor hun bijdrage en steun, in welke vorm dan ook! We hopen dat we in de toekomst 
nog een beroep op jullie kunnen doen. 
 
We kijken positief terug op het afgelopen jaar! Er zijn alweer volop ideeën en  
plannen voor volgende projecten. We hopen u hier zo spoedig mogelijk meer over te 
kunnen vertellen en zien uit een nieuwe documentaire!  
 

  



 

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 
 

5 

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 Soldaat zonder Wapen 

Het idee voor deze documentaire is al in 2018 ontstaan. We wilden graag een andere 
kant van de oorlog belichten; de focus wordt gelegd op de hulpverlening tijdens de 
oorlog. Tijdens oorlog gaat het vooral om het uitschakelen van de vijand, maar 
hulpverleners van alle betrokken partijen wagen hun leven om vriend en vijand, 
soldaat en burger, te redden. Dit onder bescherming van het Rode Kruis. 

In onze docu richten we ons op de Rode Kruis dorpen Arnemuiden en Groede, in de 
Slag om de Schelde. Er komen getuigen aan het woord en aan de hand van 
anekdotes wordt de geschiedenis van november 1944 tot leven gebracht. Ook 
vertellen mensen van het Rode Kruis en het leger over hun missie in oorlogsgebieden. 

Voor onze docu hebben we internationaal onderzoek verricht. Er zijn verhalen bekend 
dat artsen met veel risico soldaten van andere partijen te hulp zijn geschoten. In 
Arnemuiden was een Duitse arts, dr Kern, gestationeerd. Van hem zijn ook zulke 
voorbeelden bekend. Er is contact gezocht met zijn familie.  
Verder zijn op Walcheren en Zeeuws Vlaanderen meerdere ooggetuigen geïnterviewd.  
 
We zijn erg dankbaar voor en tevreden over de vele hulp die we tijdens het maken 
van onze docu hebben ontvangen. We willen Hans Sakkers weer hartelijk bedanken 
voor zijn deelname. Verder hebben we een samenwerking gehad met Marc Volleman, 
die samen met Lindy Huijbregtse het grootste gedeelte van de PR voor hun rekening 
hebben genomen.  
We hebben wel gemerkt dat het bij grotere producties beter is om meer structuur aan 
te brengen in de organisatie en administratie. Zo willen we in de toekomst als crew al 
vooraf op de set aanwezig zijn en willen we iemand hebben om alle acteurs en 
figuranten op de set te ontvangen. 
 
Over de première van Soldaat zonder Wapen zijn we zeer tevreden! Het was een 
feestelijke en gezellige bijeenkomst en de docu is heel goed ontvangen door het 
publiek. Als stichting hebben we de premiere goed kunnen organiseren, helaas is de 
communicatie met Film by the Sea wat rommelig verlopen. Onze voorkeur is om de 
premiere voortaan maar in één zaal te houden, dit is voor zowel sprekers als 
bezoekers minder verwarrend.  
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5.2 75 jaar bevrijding Vlissingen 

In Vlissingen zijn het afgelopen jaar meerdere festiviteiten georganiseerd in het kader 
van 75 jaar bevrijding. Hierbij zijn wij ook aanwezig geweest om te filmen. Op 
verzoek van de Gemeente Vlissingen hebben wij aan de hand van deze geschoten 
beelden een geschiedkundig verslag gemaakt.  

 

5.3 Toekomst 

We hebben voor het komende jaar al wat ideeën opgedaan, welke we begin 2020 
verder hopen uit te werken. Er ligt al een vergevorderd plan voor een samenwerking  
met het Museum Arnemuiden, hierover zal snel meer bekend worden. 
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6. Financiën 
 
6.1 Financieel verslag 

Eind 2019 hebben we weer met een positief saldo op onze bankrekening 
kunnen afsluiten. Zie Financiële Rapportage 2019.pdf. 
 

6.2 Jaarafrekening 
Zie Financiële Rapportage 2019.pdf. 
 
 
 

 

 

 


