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BELEIDSPLAN VIDEO POWER 2017-2018 
  
 
1.1 Profiel 
 
De euregio telt tal van audiovisuele- en kennisorganisaties. Het potentieel voor interessante 
dwarsverbanden op het grensvlak van film, wetenschap en kunst is groot. Wat er echter ontbreekt, is 
een productieklimaat dat hierbij past: ondernemend, out of the box, gericht op innovatie. 
  
Video Power werd in 2013 opgericht met als doel de beweging naar dit productieklimaat op gang te 
brengen. Vanaf dag één werden creatievelingen van allerlei achtergronden op één podium 
samengebracht en de gekozen projecten met tomeloze energie geproduceerd. 
  
Video Power onderscheidt zich vanaf de oprichting door niet te selecteren op leeftijd, opleiding of 
culturele achtergrond. Kwaliteit is het doorslaggevende selectiecriterium. Iedereen met passie en een 
goed filmplan is welkom –  maar dan begint het. Eerst dien je Video Power al sparrend te overtuigen 
dat je je plan kunt vertalen naar een haalbaar productioneel kader. Vervolgens dien je met een goed 
verhaal de onafhankelijke jury te overtuigen om je film daadwerkelijk te kunnen realiseren. Met 
andere woorden, de trechter is breed aan de ene zijde, smal aan de andere zijde, en onderweg zijn er 
talloze momenten waar personen met verschillende achtergronden elkaar tegenkomen en inhoudelijk 
met elkaar in discussie gaan. 
  
Achterliggende gedachte is hierbij steeds het stimuleren van multi-disciplinariteit en een innovatief 
productieklimaat. Video Power hoopt daarmee een alternatief te zijn voor de bestaande structuren in 
de regio waar de verdeling in doelgroepen gebruikelijk is. Ook legt Video Power minder de nadruk op 
budget als maatstaf voor de professionaliteit van de maker. Daarbij volgt Video Power de  
ontwikkelingen op het gebied van videotechnologie op de voet en past innovaties waar mogelijk toe. 
  
In de loop van de jaren is het talentontwikkelingstraject verfijnd en verdiept, zijn hoofdzaken van 
bijzaken gescheiden en is de samenwerking met partners met een inhoudelijke klik verduurzaamd. 
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Structureel werkt Video Power samen met de Jan van Eyck academie, Intro in Situ, L1, Filmtheater 
Lumière Universiteit Maastricht, de Kunstacademie Maastricht, de Toneelacademie Maastricht en 
Cinesud. Ook internationaal bouwt Video Power aan een stevig netwerk; zo wordt er sinds 2015 met 
Kaleidoskop en Talentschmiede in Aken, en Kulturverein Geilenkirchen samengewerkt. De 
samenwerking met kwaliteitsinstituten in het buitenland krijgt in 2017/2018 een extra impuls. 
  
De blik werd eind 2015 op buiten gericht, door een begin te maken met het investeren in distributie en 
een consequent PR-beleid. Dit leidde al snel tot succes, zowel nationaal als internationaal. Producties 
werden geselecteerd voor toonaangevende festivals (IFFR, 25fps etc.) en vielen daar in de prijzen. 
Ook zijn er producties opgenomen in publieke (Eye Film Institute) en private catalogi. Over de gehele 
linie lukte het makers een volgende stap in hun carrière te zetten (via publicaties, individuele 
nominaties, toelating tot prestigieuze opleidingen etc.). Steeds vaker lijkt Video Power daarom een 
aantrekkingskracht op makers buiten de regio uit te oefenen. 
  
Video Power ziet zichzelf als een kwaliteitsinstelling geworteld in Limburg, met een internationale 
uitstraling en aantrekkingskracht. Compact weergegeven: “Lokale basis, internationaal bereik”. De 
onderscheidende factoren zijn hierbij: de focus op innovatieve productie; het maatgerichte traject, 
open voor iedereen die gedreven is en zich wil ontwikkelen; optimale inzet van productiemiddelen;  
en intensieve samenwerking met partners. 
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1.2 Activiteitenplan 
 
Video Power blijft in 2017/2018 een compact georganiseerde instelling. De kernactiviteit blijft 
innovatieve audiovisuele productie en distributie. Het aantal jaarlijkse projecten gaat daarbij omlaag, 
de schaalgrootte omhoog – zo kan Video Power zich committeren aan een vervolgtraject met makers 
met wie de klik bijzonder sterk is, en wordt er ruimte gecreëerd voor makers die bijzondere expertise 
of stevige financiering naar de regio kunnen brengen. 
  
Nevenactiviteiten worden ontplooid als ze de kernactiviteit versterken en verdiepen. Zo worden 
crossovers tussen kunst- film- en wetenschapswereld verder gestimuleerd via wekelijkse tafelsessies 
op wisselende euregionale locaties. Daarnaast wordt de samenwerking met kwaliteitsinstellingen 
binnen en buiten Nederland uitgebreid. De eerste contacten met galerieën zijn midden 2016 gelegd, 
zowel met het oog op vertoning als voorfinanciering van producties. De samenwerking met de Jan 
van Eyck academie tijdens museumnacht (Bring your own Beamer) beviel bijzonder goed en ook het 
publiek was erg enthousiast. Dit vraagt om een vervolg in 2017. 
  
Het doorontwikkelen van innovatieve productie- en distributievormen blijft een belangrijk speerpunt 
en de samenwerking met de universiteit Maastricht wordt hierbij gecontinueerd, onder meer in het 
Premiumprogramma 2017. Tot slot verwacht Video Power dat de groeiende collectie van innovatieve 
films – eind 2016 meer dan 35 – exploitatiemogelijkheden gaat bieden. Dit wordt in 2017/2018 
concreet gemaakt in samenwerking met Viewmaster Projects. 
 
 
Overzicht te verwachten output 2017 - 2018 
  

Aard van de activiteit              2017            2018 

Aantal te houden pitches 3 3 

Aantal te starten projecten 7 7 

Waarvan afgerond ultimo jaar 5 5 

Waarvan in productie ultimo 
jaar 

2 2 

Aantal te vertonen projecten op 
L1 tv 

5 5 

Aantal te vertonen projecten in 
Cinema Lumière 

5 5 

Aantal te houden Tafelsessies 18 18 

Video pop-up evenementen  1 1 
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1.3 Publieksbereik 
  

Video Power richt zich met haar activiteiten op de volgende doelgroepen: filmmakers, 
filmprofessionals, filmorganisaties, subsidiënten, opdrachtgevers en filmpubliek. Video Power stelt 
zich als doel om mogelijke scheidslijnen tussen deze groepen te doen vervagen en de drempel om 
actief met film bezig te zijn te verlagen. Video Power wil bekend staan als aanjager van innovatieve 
filmproductie. Zie voor een uitgebreide beschrijving van de positionering en PR-strategie het PR-en 
communicatieplan dat bijgesloten is bij de aanvraag.  
 
Video Power bereikt deze doelgroepen met een gedifferentieerde en brede waaier aan activiteiten: 

- de pitches (3 keer per jaar);  
- de vertoningen op L1-tv (2-3 keer per jaar); 
- de vertoningen in Cinema Lumière (2-3 keer per jaar); 
- de vertoningen in kunst- en galerieruimtes zoals Suburban PS (Rotterdam), Art space Tyson 

(Keulen), B32 (Maastricht); 
- de vertoningen van producties op festivals als Into the great wide open en Lowlands; 
- de verspreiding en vertoning van onze producties via nationale en internationale festivals; 
- de deelname aan evenementen zoals Kunsttour Maastricht, Museumnacht Maastricht, Bring 

Your Own Beamer in Maastricht en Amsterdam, met vertoning van enkele van onze films; 
- het actueel houden van onze website met uitgebreide informatie over alle projecten; 
- het actueel houden van onze (openbare) Facebook pagina met informatie over onze werkwijze 

en onze projecten; 
- het gebruik van online platforms als vimeo om onze films te verspreiden. 

  
Voor 2017/2018 voorzien we mogelijkheden om de synergie tussen deze verschillende activiteiten te 
vergroten en zo onze achterban meer te betrekken bij het reilen en zeilen van Video Power.  
 
Onze festivaldistibutie werd tot eind 2015 overwegend verzorgd door stagiaires van de Universiteit 
Maastricht. Dit leverde echter weinig resultaat op. Na kritische evaluatie met ervaringsdeskundigen 
zoals David Deprez, trokken we de conclusie dat distributie een specialisme is, met eigen regels en 
netwerken. Eind 2015 trokken we daarom een distributiemedewerker aan voor enkele uren per week. 
Deze minimale investering betaalde zich al snel uit: producties werden voor gerenommeerde festivals 
geselecteerd in binnen- en buitenland. Het doel is daarom om deze ‘pilot’ in 2017/2018 een 
structureel karakter te geven.  
 
Video Power blijft daarnaast werken aan nieuwe methodes om films te distribueren. In 2016 werkte 
Video Power aan een distributieinstrument met de werknaam “Video Hunt”, in samenwerking met 
Universiteit Maastricht en het Premium Project. Dit concept draait om het beschikbaar maken van 
exclusieve online videocontent op specifieke geografische locaties. In de pilot ging het om drie 
verschillende locaties en werd er gewerkt met QR-codes. De universiteit is erg enthousiast over de 
samenwerking tot dusver en het concept wordt de komende jaren doorontwikkeld. 
 
Specifiek zetten wij ons in 2017/2018 extra in voor het jonge publiek. Dit is een doelgroep die met de 
traditionele filmvertoningen zeer lastig te bereiken blijkt (gemiddelde leeftijd bioscoopbezoeker is 
inmiddels in landen zoals Nederland en Duitsland opgelopen naar 50 jaar. De gemiddelde leeftijd). 
We zien deze doelgroep overigens als potentiële consumenten én producenten van films, vooral als 
we studenten weten te betrekken die ondernemend zijn en vaardig met financiën en planning. 
 De middelen die wij inzetten om deze doelgroep te bereiken: 
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- promotie via bevriende organisaties zoals Code043 (Maastricht) en Bleiberger Fabrik (Aken); 
- inzetten van innovatieve distributiewijzes zoals Video Hunt dat in samenwerking met de 

universiteit Maastricht werd ontwikkeld; 
- tafelsessies waar iemand met een interesse voor film op laagdrempelige wijze in contact raakt 

met gelijkgestemden. Locaties zijn voor film niet-traditionele ontmoetingsplaatsen zoals 
University College Maastricht, Centre Ceramique en de Toneelacademie Maastricht 
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1.4 Talentontwikkeling en cultuureducatie 
  
De kernactiviteit van Video Power is innovatieve filmproductie en -distributie / productie en 
distributie van innovatieve films. Filmmakers worden zowel inhoudelijk als op het gebied van 
ondernemerschap intensief gecoacht. Het traject zien wij als een startmotor om de gewenste beweging 
naar een onderscheidend mediaproductieklimaat, met oog voor crossovers tussen film, kunst en 
wetenschap, op gang te brengen. Het traject volgt een inmiddels beproefd stramien: 
  
Preparation 
Video Power speurt filmmakers op en spoort ze aan om autonome filmideeën aan te dragen voor 
productie. Alle soorten ideeën komen in aanmerking, van documentaire tot talkshow, van soundscape 
tot dansfilm. We beperken de toegang tot een pitch niet tot de jonge makers die professioneel zijn 
opgeleid. Iedereen is welkom, mits gepassioneerd en goed voorbereid. 
  
Pitch 
De filmmakers pitchen hun idee voor een onafhankelijke jury. Video Power coacht hen bij de 
voorbereiding daarop. Die pitch is dus ook altijd al het resultaat van een creatief – en zakelijk – 
proces. Degenen die de jury overtuigen, worden geholpen in de productie. 
  
Production 
Video Power brengt het netwerk bij elkaar en doet de productie. We streven ernaar dat de 
filmmaker binnen drie maanden op de set staat. Video Power werkt samen met L1, 
Toneelacademie, Jan van Eyck, Lumière, Kunstacademie, Universiteit Maastricht en Intro in 
Situ. Zij stellen periodiek capaciteit ter beschikking (camera, studioruimte, 
geluidsnabewerking). Het productietraject is op maat en maakt zo mogelijk gebruik van 
innovatieve methoden en -technieken. 
  
Presentation 
Na de productieperiode helpt Video Power makers bij het vinden van publiek en inkomsten. Zo 
garanderen L1 en  Lumière vertoningen, en distribueren we onze producties ook richting 
nationale en internationale filmfestivals zoals Rotterdam en Oberhausen. Ook ligt het accent op 
het ontwikkelen van innovatieve modellen naast de traditionele festivaldistributie. Tijdens zijn 
hele periode bij Video Power wordt de maker uitgedaagd en gecoacht in zijn ondernemerschap. 
 
In hoeverre geeft het pitchtraject vorm aan de transformatie die we in de regio willen bereiken? 

-     Een pitch is een moment waarop makers, juryleden én publiek vanuit verschillende werelden 
elkaar ontmoeten en met elkaar discussiëren over inhoudelijke kwaliteit. Iedereen met een 
passie voor video is daarbij welkom, ongeacht de achtergrond. 

-     Het traject brengt productiemiddelen samen en maakt ze beschikbaar voor pakweg tien films 
per jaar zonder dat daar kosten aan verbonden zijn 

-     Video Power spart vooraf uitgebreid met de makers over de productionele haalbaarheid van 
hun plannen, en coacht ze om het verhaal tijdens de pitch zo goed mogelijk voor het daglicht 
te brengen. Dit komt het ondernemerschap van de gemiddelde maker zeker ten goede. 

-     Aan elke film werken verschillende audiovisuele organisaties mee zonder dat die 
samenwerking intensief gecoördineerd hoeft te worden. Toch blijken er op deze wijze 
informele contacten tussen organisaties te ontstaan. En straalt een succesvolle video op alle 
partijen af, wat zorgt voor een gedeeld gevoel van trots. 
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-     Het traject leidt tot een diverse collectie videos die op zichzelf mogelijkheden biedt om 
distributietechnieken en verdienmodellen te ontwikkelen. 
  

In hoeverre is onze aanpak nationaal en internationaal onderscheidend? 
-     Er is naar wij weten geen ander traject dat niet aan genre of opleiding gebonden is en zo sterk 

gericht is op het samenbrengen van verschillende velden. 
-     Er is naar wij weten geen ander traject waarbij een jury onafhankelijk van een producent de 

selectie maakt. Dit zorgt in onze ervaring voor een grote openheid tijdens de inhoudelijke en 
productionele intake, wat ieder project ten goede komt. 

-   Er is naar wij weten geen enkel traject waarbij de producent op soortgelijke wijze allround 
ondersteuning biedt, afgestemd op de inhoudelijke intentie van de maker. We hebben gemerkt 
dat hieraan onder filmmakers grote behoefte aan is. 

 
Hoe gaan wij op zoek naar nieuw talent? 

-     Informele presentaties op euregionale opleidingen (4 keer per jaar). 
-     Tafelsessies: lunchbijeenkomsten op wisselende euregionale locaties waar 

filmgeïnteresseerden elkaar ontmoeten (18 keer per jaar). 
-     Onze partners die ons traject bij hun achterban onder de aandacht brengen 
-     Onze besloten facebookgroep speciaal op filmmakers geënt (meer dan 100 leden). 
-     PR: website, nieuwsbrief, uitzendingen, en evenementen. 

 
Cultuureducatie 
Hoewel Video Power cultuureducatie niet als een kerntaak ziet, zet de stichting specifieke films in als 
het onderwerp zich daarvoor leent. In 2017/2018 zal het gaan om de films: 

-     Dakloos voor een Week (Cas Beijers & Guido Zeegers). Cas en Guido willen ervaren hoe het 
is om dakloos te zijn en gaan tussen de kerst en nieuwjaar de straat op. Al snel brengt hun 
motto ‘het plan is geen plan’ ze in de problemen… 
In samenwerking met Code043 en stichting Jekerzicht organiseert Video Power een drietal 
vertoningen van de film voor een jong publiek. Gevolgd door een Q&A sessie met Cas en 
Guido. 

-     Papieren Land (Marie van Vollenhoven & Shahib Sidow). Een film over het levensverhaal 
van de vluchteling. Wie is verantwoordelijk voor de omstandigheden waarin de vluchteling 
terecht komt? 
Nadat de film het festivalcircuit heeft doorlopen, wordt er in samenwerking met Sphinx 
debatcentrum in Maastricht een vertoning met nagesprek georganiseerd. Voor dit concept 
bestaat ook interesse bij organisaties elders in Limburg en in Nederland. 
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1.5 Samenwerking 
  
Structureel werkt Video Power samen met de Jan van Eyck academie, Intro in Situ, L1, Filmtheater 
Lumiere, Universiteit Maastricht, de Kunstacademie Maastricht, de Toneelacademie Maastricht en 
Cinesud (zie ook bedrijfsplan onder “Samenwerking” voor een uitvoerige beschrijving). Ook 
internationaal bouwt Video Power aan een stevig netwerk; zo wordt er sinds 2015 met Kaleidoskop en 
Talentschmiede in Aken, en Kulturverein Geilenkirchen samengewerkt. Concreet gaat het om 
kennisuitwisseling, om vertoningen van Video Power films (lange Nacht der kurzen Filme 2015 & 
2016, kortfilmfestival Geilenkirchen 2015) en om het gezamenlijk organiseren van evenementen 
(pitch&filmavond in Aken op 1 oktober 2016 in samenwerking met Talentschmiede). 
  
In de periode 2017/2018 gaat Video Power daarbij de volgende samenwerkingen aan die leiden tot 
een gezamenlijk cultureel aanbod: 

-     Samenwerking met de Toneelacademie, Centre Ceramique en University College Maastricht 
bij het organiseren van wekelijkse tafelsessies. 

-     Samenwerking met Viewmaster Projects waarbij expertise van produceren (Video Power) en 
presenteren (Viewmaster) wordt gekoppeld met als doel een nieuw tentoonstellingsconcept. 

-     Samenwerking met Kunstruimte Wiels bij het tonen van werk in Brussel. 
  
Video Power gaat in 2017/2018 de volgende samenwerkingen aan om het talentontwikkelingstraject 
verder te verfijnen en te verdiepen 

-     Samenwerking met Flow postproduction (Antwerpen) om de nabewerking van de films 
structureel te verbeteren;  

-     Samenwerking met Bleiberger Fabrik (Aken) om hun achterban bij het pitchtraject te 
betrekken en in aanloop van het jeugdfilmfestival in 2017 jonge makers te coachen; 

-     Samenwerking met Argos (Brussel): kennisuitwisseling op gebied van archivering en 
distributie. 
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1.6 Bedrijfsvoering 
 
Video Power hecht groot belang aan een gezonde bedrijfsvoering en geeft deze op verschillende 
manieren vorm. 
 
Scenarioplanning 
Video Power maakt bij het opstellen van haar begroting gebruik van verschillende scenario’s. 
Hoofdactiviteiten worden in de begroting onderscheiden van nevenactiviteiten; voor de laatste wordt 
er specifiek naar aanvullende financiering gezocht. Zo nodig kan de schaalgrootte van de 
nevenactiviteiten worden aangepast waardoor Video Power geen verplichtingen aangaat die het niet 
kan nakomen. De financieringsmix bestaat deels uit langere (provincie, gemeente) en deels uit kortere 
(private fondsen, crowdfunding) termijn regelingen. Het gevolg is dat er over een deel van de 
inkomsten pas duidelijkheid ontstaat naarmate het jaar vordert. Video Power voert daarom aan de 
kostenkant een zeer prudent beleid. Er worden geen onverantwoordelijke uitgaven gedaan. 
Noodzakelijke uitgaven (kantoor, verzekeringen, website) worden geprioriteerd. Projectuitgaven 
worden pas gedaan als de benodigde financiering rond is. Middels een kasstromenoverzicht is de 
kaspositie van Video Power op elk moment inzichtelijk en kan er zes maanden vooruit gekeken 
worden.  
In de scenario’s wordt rekening gehouden met: 

● Impact private financiering en crowdfundingopbrengsten. Ook per project worden er 
verschillende scenario’s opgesteld als aanvullende financiering aan de orde is. Door vooraf 
met de maker goede afspraken te maken over de aanpak en de financiële consequenties, 
beperken we het risico op budgetoverschrijdingen. 

● Impact inkomsten uit publieke middelen. De subsidies vanuit Provincie en Gemeente zijn 
bedoeld om de hoofdactiviteiten te financieren. Pitches, projecten, distributie en 
ondersteunend bedrijfsvoering, PR en Communicatie. We vangen een mogelijk tekort op 
door, indien alternatieve financiering niet mogelijk is, eerst te bezuinigen op beloningen 
bedrijfsvoering, producenten, PR en distributie. 

● Nieuwe initiatieven worden apart gefinancierd. De tafelsessies worden bijvoorbeeld uit 
innovatiegelden van de Gemeente gefinancierd. In deze financiering zitten dan ook de 
organisatiekosten van zo’n project. Als de financiering niet doorgaat, wordt de nevenactiviteit 
in schaalgrootte aangepast of geschrapt zodat de kwaliteit van de kernactiviteiten niet in 
gevaar komt. 

 
Gediversificeerde financieringsbronnen 
Video Power realiseert haar opbrengsten uit een aantal verschillende bronnen: publieksinkomsten, 
waaronder opdrachten en vertoningsopbrengsten; private inkomsten waaronder private subsidies, 
crowdfunding, sponsorbijdragen en bijdragen van partners. Ook komende jaren verwachten we weer 
zo’n 40% van onze opbrengsten ‘uit de markt’ te halen. Met deze diversiteit aan middelen zijn we 
minder afhankelijk van een enkele financieringsbron. 
 
Beschikking over het vermogen 
Het Algemeen Bestuur houdt toezicht op de besteding van binnengekomen gelden. Elk jaar wordt een 
begroting voor het volgende jaar ter goedkeuring voorgelegd aan het Algemeen Bestuur. De 
dagelijkse leiding vergadert elke twee maanden met het Algemeen Bestuur over de voortgang van 
projecten en gestelde doelen, waarbij ze tevens inzicht geeft in de financiële positie van de stichting. 
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Personeel 
Video Power heeft geen personeel in dienst. Krachten die worden ingehuurd gaan werken met een 
modelovereenkomst die voor 1-1-2017 zal zijn afgestemd met de belastingdienst. Video Power 
investeert tijd en middelen in betaalde en onbetaalde krachten. Bij voorkeur werken we voor langere 
tijd met intern opgeleide mensen. Voor komend jaar wil Video Power extra investeren in goede 
krachten voor distributie en PR met als inzet een lange-termijn commitment. Video Power is een ‘lean 
en mean’ organisatie. Overhead wordt waar mogelijk beperkt. Beloningen zitten hoofdzakelijk in 
coaching en produceren, in PR en distributie. Het bestuur controleert vanuit een sterke betrokkenheid 
en zorgt er zo voor dat de organisatie plat kan blijven functioneren. 
 
Marketing 
Het marketingbeleid van Video Power is verweven met het distributiebeleid en gaat uit van de kracht 
van de eigen producties en het opgebouwde netwerk. De uitgaven hebben als doel de bekendheid van 
Video Power te vergroten, de positionering steviger neer te zetten en doelgroepen effectiever te 
bedienen. Het bezuinigen op deze activiteiten heeft naar verwachting geen grote gevolgen voor de te 
genereren opbrengsten voor komend jaar, maar kunnen op langere termijn wel degelijk impact hebben 
op de introductie van nieuwe verdienmodellen. 
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1.7 Governance 
 
Video Power onderschrijft de Governance Code Cultuur. Video Power kent de stichtingsvorm en is 
(bewust) georganiseerd in het bestuursmodel. Het bestuur bestaat momenteel uit drie personen. 
Bestuursleden krijgen geen enkele financiële vergoeding voor hun activiteiten voor de stichting. VP 
heeft geen personeelsleden in dienst. Het bestuur heeft een beleidsvormende en toezichthoudende rol 
op de dagelijkse uitvoering van werkzaamheden door een extern ingehuurde artistiek en zakelijk 
leider, aangevuld met een enkele vrijwilliger of stagiaire. De artistiek leider zorgt daarbij voor inhoud 
en kwaliteit, de zakelijk leider voor het beheer van de stichting en de productie. Video Power is door 
de belastingdienst sinds haar oprichten aangemerkt als Culturele ANBI en voldoet dus aan de 
aanvullende eisen wat betreft transparantie en financiële verslaglegging. Het bestuur komt om de twee 
maanden samen met de dagelijkse leiding en bespreekt uitgebreid de stand van zaken. De 
bijeenkomsten worden in notulen vastgelegd en gedeeld, met inbegrip van een ‘to do’ en belangrijke 
beslissingen. 
 
 
 


