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BELEIDSPLAN VIDEO POWER 2015 – 2016 
 
Samenvatting 
 
De filmsector in de Euregio heeft potentie, vooral door de aanwezigheid van een groot aantal 
kwaliteitsinstituten op een relatief kleine oppervlakte. Hoewel er de laatste jaren stappen 
gezet zijn om de sector te versterken, blijft het ontwikkelen van een verdienmodel nog 
achter. In het bijzonder is er weinig oog voor technologische innovaties die het financieren, 
produceren en distribueren van films fundamenteel veranderen. Ook is er weinig aandacht 
voor het stimuleren van ondernemerschap bij filmmakers of het inschakelen van 
ondernemerschap van anderen (alumni Universiteit Maastricht e.d.). Tenslotte bestaan er op 
dit moment verschillende loketten en podia voor verschillende groepen makers. 
 
Gezien de aanwezigheid van de ‘grote broers’ in Wallonië en Noordrijn-Westfalen, is ons 
motto “wie niet sterk is moet slim zijn”. Onze toekomstvisie voor de Euregio is dan ook: 
samenwerken en voorop lopen in het innoveren van de filmsector. 
 
Onze werkwijze onderscheidt zich door:  
 

- Een sterke focus op innovatie van het productieproces; 
- Met een speciaal oog voor interactie tussen de traditionele filmindustrie en de 

kunstwereld; 
- Optimaal inzetten aanwezige middelen zodat makers uren kunnen maken; 
- Productie op basis van kwaliteit in plaats van genre of opleiding (ons model leent zich 

uitstekend om cultuurparticipatie vorm te geven en te bevorderen); 
- Het opzetten van vormen van samenwerking die op beleidsniveau niet in 

bureaucratie vervallen. 
 

Centraal in dit alles staat het pitchtraject. Video Power legt restcapaciteit van 
partnerorganisaties bij elkaar – bijvoorbeeld camera’s, studioruimte of coaching – en daagt 
makers uit om hun ideeën te pitchen voor een onafhankelijke jury. Selectie van de projecten 
vindt plaats op basis van kwaliteit én op basis van de dan beschikbare restcapaciteit. Alle 
vormen worden verwelkomd, van documentaire tot talkshow, van soundscape tot dansfilm. 
We beperken de toegang tot een pitch niet tot makers die professioneel zijn opgeleid. Ook 
“amateurs” zijn welkom, mits ze voldoende kunnen aantonen dat hun ideeën te realiseren 
zijn.  
 
De geselecteerde plannen worden binnen een vooraf gestelde deadline geproduceerd en 
daarna vertoond in Filmtheater Lumière en op L1. Daarnaast steekt Video Power energie in 
het ontwikkelen van andere manieren om de films te distribueren, bijvoorbeeld door het 
verhandelbaar maken van filmrechten, het verkopen van gelimiteerde oplages van een film 
aan musea of vertoningen via pop-up bioscopen.  
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Onze ambities voor 2015 en 2016: 
 
 

Werkzaamheid Voornemen 2015 Voornemen 2016 

Aantal gehouden 
pitches 

4 4 

Aantal projecten 10 10 

Waarvan afgerond 
ultimo jaar 

5 5 

Waarvan in productie 
ultimo jaar 

5 5 

Aantal vertoonde 
projecten in Lumière 

7 7 

Aantal vertoonde 
projecten op L1 tv 

7 7 

 
 
Inhoudsopgave Beleidsplan Stichting Video Power (VP) 2015 - 2016  
  

1. Onze visie op het produceren van video 
2. Video in de Euregio 
3. Onze aanpak 

a. Wat we beogen 
b. Onze werkwijze 
c. Onze rol 

4. Jaarplan 2015 - 2016 
a. Focus 2015 - 2016 
b. Overzicht te verwachten output in 2015 - 2016 

5. Interne organisatie 
6. Financiën 
7. Algemene gegevens van de stichting 

 
 
1. Onze visie op het produceren van video 
 
Video is een prachtig en complex medium: voortdurend in beweging spreekt het 
verschillende zintuigen aan en bundelt het de kunsten van woord, spel en muziek. De 
techniek van camera en montage maakt het mogelijk om, letterlijk en figuurlijk, van 
perspectief te veranderen. Film is daarom bij uitstek een medium om je in te leven in de 
handelingen van een ander, om contact te maken. Dit herken je aan de sfeer op een filmset, 
bevolkt door allerlei creatieve mensen met verschillende persoonlijkheden en behoeftes, op 
zoek naar dezelfde concentratie. 
 
Tegelijk is film een medium van de precieze techniek en de strakke organisatie achter de 
schermen. Kleine fouten kunnen grote gevolgen hebben - denk maar eens aan het 
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kwijtraken van een filmrol of harde schijf, of het verkeerd scherpstellen in een cruciale scene 
waarin de acteur zichzelf blootgeeft. Zelfs als er een prachtige film is gemaakt, kan het 
project voor de producent nog mislukken als de marketing en distributie geen resultaat 
opleveren.  
 
Het maken van een film is een kwestie van het balanceren tussen deze twee verschillende 
werelden. Op allerlei niveaus moeten er beslissingen worden gemaakt en de optelsom is 
bepalend voor de kwaliteit van de film. Het is dus van belang dat iedere betrokkene het eens 
is over de essentie van de film en dat er een voor de film kloppend kader wordt bepaald.  
 
Het team moet samen de volgende vragen hebben beantwoord: hoeveel geld, tijd en energie 
willen we aan het project besteden en wat zijn onze prioriteiten? En misschien nog wel 
belangrijker: hoe houden we als team ons enthousiasme over de creatieve vonk van ons 
idee op peil, in het ingewikkelde proces van de uitvoering? 
 
In het relatief korte bestaan van het medium film zijn er allerlei methodes toegepast om dit 
kader te bepalen. In de loop der tijd is er een industrie ontstaan met bepaalde rolverdelingen 
en structuren.  
 
De laatste jaren zijn bepaalde technologische en sociale ontwikkelingen in een 
stroomversnelling gekomen, en dit heeft ook gevolgen voor het produceren van films. 
Technologie die tot voor kort voor menigeen buiten bereik was, is nu niet alleen betaalbaar 
maar ook eenvoudig in het gebruik. Denk aan camera’s, beamers, maar ook telefoons en 
tablets: iedereen heeft zijn eigen scherm en zijn eigen camera.  
 
Via het internet kan informatie razendsnel grote groepen mensen bereiken en veel 
specifieker op hun wensen worden toegespitst. Waar informatie vroeger vooral via tekst werd 
gedeeld, hebben visuele middelen als YouTube een grote vlucht genomen. Hordes 
filmmakers leiden zichzelf op door middel van tutorials op YouTube.  
  
Kortom, het financieren (bijvoorbeeld via crowdfunding), produceren en distribueren van films 
verandert fundamenteel.  
Stichting Video Power staat voor een manier van produceren die niet alleen gestoeld is op 
een grondige kennis van bestaande methodes. Wij zijn ons ook bewust van de fundamentele 
vragen die aan deze methodes ten grondslag liggen: hoe kan een groep makers de 
voorwaarden creëren waarin ze hun energie en talent op een specifiek moment kunnen 
concentreren en optimaliseren? Het is goed mogelijk dat de rol van de producent bij het 
beantwoorden van deze vraag zal verschuiven. 
 
2. Video in de Euregio 
 
In de Euregio is het medium video en film goed vertegenwoordigd door talrijke organisaties 
met uiteenlopende invalshoeken en opdrachten. Binnen een straal van vijftig kilometer is er 
een grote verscheidenheid aan kunstopleidingen. Ook zijn er verschillende plekken waar 
volop wordt gereflecteerd op het audiovisuele medium, zoals aan de Universiteit Maastricht. 
Tenslotte zijn er verschillende podia, zoals musea, festivals, filmtheaters en 
omroeporganisaties. Zonder de pretentie te hebben een compleet overzicht te bieden, is het 
beeld als volgt: 
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Potentieel is er dus een sterke basisstructuur beschikbaar in de regio voor video en film. Er 
is ook een nieuwe generatie jonge makers - soms afkomstig uit de regio, soms opgeleid in 
de regio - die juist in de mengeling van uiteenlopende talen, landschappen en 
maatschappelijke opvattingen de inspiratie vindt om vanuit deze regio hun creatieve werk te 
doen. 
 
Tegelijk wordt de Euregio gekenmerkt door barrières: de fysieke grenzen, en de immateriële 
(de verschillende talen en culturen). Juist deze grenzen zijn de verklaring voor het ontstaan 
van zoveel audiovisuele organisaties op zo’n klein gebied. Het kan ook verklaren waarom de 
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organisaties relatief autonoom functioneren en er in de meeste gevallen sprake is van een 
eigen visie en conceptuele lijn op het gebied van film en video. 
 
Aan de ene kant kan die autonomie een nadeel zijn. Zo doet iedere organisatie bijvoorbeeld 
zijn eigen investeringen en koopt dus ook het totaalpakket aan middelen dat voor een 
audiovisuele productie vereist is. Dit maakt het lastig om duurzame investeringen in 
toptechnologie te doen.  Daarnaast ligt een gebrek aan precisie op de loer als de instelling 
niet uitgerust is om aan alle aspecten van het maken van video voldoende aandacht te 
geven; op technisch gebied, op het gebied van de onafhankelijke delen (beeld, geluid, spel), 
enz.  
 
Gezien de technologische ontwikkelingen op het gebied van film denken we dat de relatieve 
autonomie van de organisaties juist een goede uitgangspositie kan zijn. Door het gebrek aan 
een overheersende productiemethode is de regio goed gepositioneerd om in te spelen op 
deze ontwikkelingen, en te innoveren in dienst van de inhoud. Voorwaarde is dan wel dat er 
voldoende momenten zijn waarop kennis en techniek in de praktijk samenkomen; om te 
beginnen dat de organisaties in de regio een manier vinden om samen te werken. 
 
Het laatste jaar zijn in de Limburgse regio flinke stappen gezet om de audiovisuele sector te 
versterken. De oprichting van Video Power is onderdeel van dat proces. VP is een traject 
begonnen waarmee we hopen een startmotor te zijn voor het ondernemerschap van makers. 
We helpen om praktische uitwerking te geven aan (vernieuwende) ideeën van makers. We 
stimuleren samenwerking en coördinatie tussen makers en instellingen in de Euregio, zonder 
dat dit op beleidsniveau in bureaucratie vervalt. Met name voor makers met een beperkte 
praktijkervaring voorziet Video Power in een grote behoefte.  
 
In termen van een zogeheten SWOT analyse is onze visie op de regio: 
 
 
 

Sterktes Zwaktes 
 

· Veel partijen op audiovisueel gebied, met 
een grote diversiteit (zowel qua 
theoretische vorming als praktijk). 

· Relatief grote hoeveelheid potentiële 
makers.  

· Een gedifferentieerd cultureel landschap. 
· Een politiek-bestuurlijk klimaat dat film en 

video stimuleert. 
· Filmmakers worden breed opgeleid (geen 

specialisten). 
 

 
· Gesegmenteerd werkveld, ook wat betreft 

de opleidingsinstituten. 
· Beperkte beschikbaarheid van en toegang 

tot noodzakelijke productiemiddelen. 
· Na opleiding weinig mogelijkheden voor 

verdere ontwikkeling in de praktijk. 
· Relatief grote afhankelijkheid van 

subsidies. 
· Makers worden in eerste instantie niet 

opgeleid om als ondernemer naar 
videoproducties te kijken. 

 
Kansen Bedreigingen 

 
· Audiovisuele innovatie, bijvoorbeeld door 

 
· Gebrek aan een samenhangend en 
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samenwerking met universiteit en 
bedrijfsleven.  

· Het verder ontwikkelen van audiovisuele 
kennis in de praktijk.  

· Het benutten van de (voldoende) 
aanwezige organisatievaardigheden in de 
regio.  

· Het aansluiten bij en leren van successen 
in regio’s grenzend aan Limburg.  

 

duurzaam traject voor talentontwikkeling. 
· Private partijen zijn onvoldoende bereid 

culturele activiteiten financieel te steunen. 

 
 
3. Onze aanpak 
 

A. Wat we beogen 
 
We constateren:  
· De kracht van de regio is dat de individuele organisaties een focus hebben op inhoud en 

dat er tot op heden geen dominante specialistische manier van werken is.  
· Op dit moment zijn er nog te weinig verbindingen in de regio, wat kan leiden tot inefficiënt 

gebruik kennis en middelen, onevenwichtig samengestelde teams en een gebrek aan 
precisie in de uitvoering. 

· Nieuwe technologie biedt juist op dit gebied kansen: om op een andere (leukere? 
goedkopere? directere?) manier films te financieren, produceren en distribueren en 
gemakkelijker over fysieke landsgrenzen heen te gaan.  

· Dit vereist wel ondernemerschap, communicatie en het aangaan van verbindingen. 
 
We geven onze overtuigingen in een schema weer, gebaseerd op onze kijk op het 
audiovisuele veld: 

VAN NAAR 
Focus op format en eindproduct Focus op proces en kwaliteit 

“Desired process” 
 
Omdat kwaliteit niet vooraf meetbaar is / omdat het publiek steeds individueler te benaderen is. 
 

Gesegmenteerd werkveld  Open  
“ Artist driven structure” 

 
Omdat elk film project zijn eigen team op maat nodig heeft. 

 
Scheiding theorie en praktijk Interactie en co-ownership 

 
Omdat feedback nodig is voor theorie én praktijk om zich te blijven ontwikkelen, ook in het licht 

van de snelle technologische en sociale veranderingen. 
 

Zuid Limburgs bereik Euregionaal bereik 
  



7 
 

Subsidie-afhankelijk Ondernemend 
 

Als maker moet je je publiek weten te overtuigen dat wat je doet geld waard is. Subsidies 
creëren afstand en een soms fictief onderscheid tussen kunst en commercie. 

 
 
 

B. Onze werkwijze 

 
De stichting heeft partnerschappen opgezet met verschillende audiovisuele organisaties in 
de regio: omroep L1, Toneelacademie Maastricht, Jan van Eyck Academie, 
Productiemaatschappij T36, Kunstacademie Maastricht, Universiteit Maastricht en 
Filmtheater Lumière. Onze partners stellen periodiek hun restcapaciteit aan ons ter 
beschikking (bijvoorbeeld: studioruimte, camera, geluidsnabewerking). Makers kunnen zo 
aan de slag met de middelen die op dat moment in de regio beschikbaar zijn. De productie 
vindt plaats binnen een afgebakende periode, afgesloten met een uitzending op L1 en een 
vertoning in Lumière. 
 
Een belangrijk kenmerk van onze werkwijze is dat we altijd aanspreekbaar zijn voor 
potentiële makers en zelf ook actief op zoek gaan naar interessante ideeën en 
samenwerkingen. De pitch is voor de maker niet zozeer de start van zijn project (mits 
uitgekozen door de jury) maar ook het resultaat van een ontwikkeling. 
 
De productietijd begint met een pitchavond waarop makers hun ideeën presenteren en de 
beste ideeën door een onafhankelijke jury worden gekozen. Dan volgt een maand 
voorbereiding, een maand productie en enkele maanden nabewerking. Er is een rollend 
schema waarbij er regelmatig een pitch is – in beginsel eenmaal per kwartaal - en de 
verschillende periodes elkaar overlappen. Video Power inventariseert telkens de 
restcapaciteit, organiseert de pitchavonden, coacht de maker bij de voorbereiding op de 
pitch, en wanneer het project tijdens de pitchavonden wordt geselecteerd, brengt Video 
Power het specifieke netwerk bij elkaar en doet de productie.  
 
Selectie van de projecten vindt plaats op basis van kwaliteit én op basis van de dan 
beschikbare restcapaciteit. Alle (autonome) mediaprojecten komen in aanmerking; er is geen 
nadruk op fictie, maar juist alle vormen worden verwelkomd, van documentaire tot talkshow, 
van soundscape tot dansfilm. We beperken de toegang tot een pitch niet tot de jonge makers 
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die professioneel zijn opgeleid. Ook “amateurs” zijn welkom, mits hun ideeën, naar het 
oordeel van de jury, aan de kwaliteitsnormen voldoen. 
 
Daarnaast helpt Video Power de makers bij het vinden van een publiek en het verkrijgen van 
inkomsten uit de gemaakte producties. Hiervoor gebruiken we niet alleen de op dit moment 
bestaande wegen als festivals (die voor makers meestal geen directe inkomsten genereren), 
maar ook innovatieve methodes zoals pop-up bioscopen en het verhandelbaar maken van 
rechten. Dit krijgt het komende jaar meer nadruk, zie daarvoor verderop in dit plan. 
 
In hoeverre is onze aanpak onderscheidend en inspelend op de veranderende mediawereld? 
Dit blijkt naar onze mening uit de volgende kenmerken van Video Power: 
 
· Efficiëntie. Helicopterview wat betreft middelen; focus op efficiënt gebruik van wat de 

regio gezamenlijk beschikbaar heeft (restcapaciteit). 
· Snelheid. Snelle doorlooptijd van idee naar eindresultaat: het voorbereidingstraject op 

de pitch dwingt een maker om te bepalen of een idee echt urgent is om uit te voeren, en 
zo ja, om het concreet te maken en te vertalen naar anderen. Dit zorgt voor focus en 
snelheid in de productiefase in geval een idee wordt geselecteerd. 

· Transparantie. Wat willen we maken met de middelen die op dit moment in de regio 
beschikbaar zijn? Makers uit verschillende gremia komen op één podium samen. Bij 
selectie zijn kwaliteitsbeoordeling en productiebeoordeling uit elkaar getrokken om 
vriendjespolitiek te voorkomen en Video Power zo veel mogelijk in staat te stellen 
onafhankelijk te bemiddelen. 

· Doelgerichte selectie talent. Als je in een grotere vijver vist, kun je strengere eisen 
stellen aan de vangst. We stellen geen formele eisen wat betreft opleiding en beperken 
ons ook niet tot een bepaald genre. Selectie aan de poort gebeurt op basis van mate van 
passie, doordachtheid plan en committering aan uitvoering.  

· Effectiviteit. Coördineren op projectniveau in plaats van op beleidsniveau. Video Power 
coördineert de samenwerking van de partners, die altijd gericht is op het produceren van 
mooie films. Dit betekent dat er geen zeven partijen tegelijk aan tafel hoeven te zitten, of 
dat zij tegelijk middelen hoeven in te zetten. Een partner doet mee met de 
productieruimte die hij op dat moment heeft. 

· Co-ownership. Waar je als partner enthousiast van wordt, daar steek je energie in. Dat 
wil ook zeggen dat je medeverantwoordelijk bent voor het eindresultaat, je staat niet 
langs de zijlijn. Zo ontstaan verbindingen in de hele keten. Het gaat ons niet om het 
faciliteren van makers maar om hen te pushen het beste uit zichzelf te halen en tegelijk 
de limieten van hun eigen kunnen te accepteren. Co-ownership betekent ook vertrouwen, 
loslaten van je controle. 

· Metaperspectief. We leggen kennis over produceren vast. 
 
C. Onze rol  

 
De audiovisuele industrie in de regio, hoewel vol potentie, staat nog in zijn kinderschoenen. 
Omdat makers in het algemeen nog weinig resultaten kunnen voorleggen, is het selecteren 
van een plan dat uiteindelijk tot een geslaagde film leidt, vrij onzeker. En waarschijnlijk ook 
vrij subjectief. Wij achten het daarom niet zinvol of haalbaar om de beloningsstructuur van 
een volwassen industrie over te nemen.  
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Onze strategie, naast een zo transparant mogelijk selectieproces, is om de filmmaker onder 
professionele omstandigheden te laten werken, en te zorgen dat de beloning afhangt van zijn 
inzet tijdens en na afloop van het produceren van de film. 
 
In de praktijk betekent dit het volgende: 
- De geselecteerde filmmaker krijgt geen salaris, de crew krijgt beperkt salaris. 
- De filmmaker is zelf verantwoordelijk voor de communicatie met zijn crew en zorgt er in de 
voorbereiding voor dat iedereen begrijpt wat hij wil. 
- De filmmaker krijgt een stevig aandeel in de distributierechten en wordt geprikkeld een 
actieve rol te nemen in het distribueren van de film. 
 
Deze strategie betekent allereerst dat we goedkoop kunnen werken en ‘op vele paarden 
kunnen wedden’: een maker heeft, mits hij zich goed voorbereidt en tijd investeert, een 
goede kans om een film te maken met professionale middelen en een professioneel 
opererend team. Daarnaast hopen we zo makers een ondernemende en communicatieve 
houding bij te brengen die zich later uitbetaalt. 
 
4. Jaarplan 2015 - 2016 
 

A. Focus 2015 – 2016 
 

In de komende twee jaren zijn – naast het organiseren van pitches en het produceren van 
video`s - essentiële aandachtspunten: 
⋅ Het versterken van de bestaande partnerschappen. De samenwerking met Cinesud krijgt 

hierbij extra aandacht. 
⋅ Het sluiten van partnerschappen in de Euregio, waarbij we ons vooralsnog willen richten 

op Duitsland (NRW). Contacten zijn inmiddels gelegd in Aken en Keulen; 
⋅ Het verder ontwikkelen van een verdienmodel ten behoeve van de makers én VP.  
⋅ Onze zichtbaarheid vergroten door een nieuwe PR-aanpak en door een grotere opzet 

van ons festival. 
 

B. Overzicht te verwachten output 2015 - 2016 
 
Onze ambities voor de jaren 2015 - 2016 zijn: 
 
 

Werkzaamheid Voornemen 2015 Voornemen 2016 
Aantal gehouden pitches 4 4 
Aantal projecten 
 

10 10 

Waarvan afgerond ultimo 
jaar 

5 5 

Waarvan in productie 
ultimo jaar 

5 5 

Aantal vertoonde 
projecten in Lumière 

7 7 

Aantal vertoonde 
projecten op L1 tv 

7 7 
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5. Interne organisatie 
 
VP kent de stichtingsvorm. De stichting wordt geleid door een bestuur, dat momenteel uit 
drie personen bestaat. 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. 
 
6. Financiën 
 
· De stichting zal voortdurend op zoek gaan naar lokale, (inter-)regionale en nationale 

fondsen om haar voortbestaan te kunnen continueren en aan de doelstellingen te kunnen 
voldoen; 

· Streven is de kosten voor projecten en overhead minimaal te houden en steeds creatief 
te zoeken naar low budget oplossingen en naar partners / individuen die kosteloos of 
tegen een niet-financiële tegenprestatie iets kunnen betekenen; 

· Belangrijke randvoorwaarde hierbij is dat de professionele werkwijze nooit in gevaar mag 
komen; 

· We sluiten geen enkele vorm van fondsenwerving uit; via donateurs, sponsoren, 
subsidiegevers, instituten met potjes geld en/of projectfinanciering; 

· VP sluit graag aan bij ontwikkelingen als crowdfunding als financieringsbron voor 
individuele projecten;  

· Per project wordt een begroting opgesteld. Dit gebeurt voor het eerst bij aanvang van de 
pre-productiefase, waarna de begroting tot aan de start van de productie voortdurend 
wordt aangescherpt. De begroting bestaat uit een financiële component van pakweg 
€500 per project. Dit bedrag wordt gebruikt om in de noodzakelijke productionele 
uitgaven te voorzien (reiskosten, catering, verzekering, andere kleine noodzakelijke 
uitgaven). Indien dit productiebudget bij aanvang niet voldoende blijkt te zijn, wordt met 
de maker naar aanvullende fondsen gezocht. De projectbegroting bestaat verder uit de 
middelen die worden ingebracht door de partners. Dit meegeteld gaat een 
projectbegroting richting de € 2.500 tot € 6.000; 

· Makers werken vrijwillig mee in de projecten. De voordelen om dat te doen zijn evident: 
hun idee wordt gerealiseerd en ze krijgen toegang tot middelen die ze anders nooit of 
slechts tegen hoge kosten zouden hebben verkregen.  

 
Buiten de projectkosten worden nog de volgende kosten gemaakt: 
· Kosten met betrekking tot het beheer van de stichting (verzekeringspremies, jaarlijkse 

accountants- en administratie kosten); 
· Kosten voor fondsenwerving; 
· Reiskosten en onkostenvergoedingen voor vrijwilligers of een vrijwilligersvergoeding; 
· Afschrijvingskosten van de (zeer beperkte) aanschaf van productieapparatuur; 
· Kosten voor inhuur werkzaamheden leiding, ondersteuning en productionele 

werkzaamheden; 
· Kosten voor PR en communicatie. 
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Naar verwachting zal de stichting beperkt aan vermogensopbouw doen; verkregen fondsen 
worden immers besteed aan projecten in het lopende of volgende jaar. Deze projecten 
starten na iedere pitch. Wel zal er met het oog op de continuiteit enige vermogensopbouw 
moeten plaatsvinden. 
Het vermogen kan worden beinvloed door het op de balans opnemen van aangeschafte 
apparatuur. Het gaat dan om apparatuur die van belang is uit een oogpunt van continuiteit, 
niet of beperkt kan worden geleend bij partners of te duur is om telkens te huren. 
 
Het bestuur houdt toezicht op de besteding van binnengekomen gelden. Elk jaar wordt een 
begroting voor het volgende jaar vastgesteld door het bestuur. Het bestuur vergadert elk 
kwartaal met de personen aan wie werkzaamheden zijn uitbesteed (artistiek en zakelijk) over 
de voortgang van de projecten en de gestelde doelen, waarbij tevens inzicht wordt gegeven 
in de financiele positie van de stichting.  
De zakelijk leider is belast met de dagelijkse uitvoering van het financieel beleid. De 
penningmeester ontvangt ter controle om de maand een cashflow overzicht van de zakelijk 
leider. Afwijkingen van en bijzonderheden bij het financieel beleid worden direct gemeld aan 
de penningmeetser. Een extern bureau ziet jaarlijks toe op de controle van de financiele 
cijfers. Het bestuur ziet toe op het beheer van de bevoegdheden voor online bankieren, 
waardoor directe controle altijd mogelijk blijft. De zakelijk leider en de penningmeester 
hebben de bevoegdheid betalingen te verrichten, maar zijn gebonden aan een 
transactielimiet. Voor wijzigingen hiervan is de instemming nodig van het bestuur (op basis 
van gezamenlijke bevoegdheid). 
 
De stichting zal een financiele administratie bijhouden die duidelijk inzicht biedt in: 

• de aard en omvang van de gemaakte kosten met betrekking tot de werving van 
vermogen en het beheer van de stichting; 

• de uitgaven; 
• de inkomsten; 
• het vermogen; 
• de verstrekte onkostenvergoedingen; 
• de gemaakte uren per vrijwwilliger, in het geval sprake is van het uitkeren van een 

vrijwillersvergoeding. 
Een administrateur, of indien nodig een accountant, zal ondersteuning bieden bij het 
nakomen van verplichtingen aan de belastingdienst: de belastingaangiften, de jaarrekening 
e.d. en de publicatieplicht voor Culturele ANBI`s. 
Afhankelijk van de omvang van de administratie en de gemoeide kosten kan een software 
packet worden aangeschaft. 
 
7. Algemene gegevens van de stichting 
 
Statutaire naam: Stichting video power  
 
Opgericht: 09 augustus 2013 
 
Correspondentieadres: Perroenweg 31, 6212 EG Maastricht 
 
Website:  www.videopower.eu  
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Mailadres:  info@videopower.eu  
 
Facebook: www.facebook.com/videopower.eu   
 
BTW nummer: NL853077903B01 
 
KvK nummer: 58529179 
 
Fiscaal nummer: 853077903 
 
Bankrekening: NL53INGB0006190091 ten name van Stichting video power, Maastricht 
 
Stichting video power heeft van de Belastingdienst vanaf de datum van oprichting de status 
van “Culturele ANBI” toegekend gekregen. 
 
Bestuur: 

Voorzitter: Wouter Visser 
Secretaris: Piet Cornelissen 
Penningmeester: Trevor Brown 

 
Uitbestede werkzaamheden: 

Artistiek leider: Tim Rutten 
Zakelijk leider: Hans van Hezik 

 
Maastricht, 18 maart 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 


