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Inleiding 

Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Deining Films. 

De stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 26 maart 2018 en gevestigd 
te IJzendijke. 

Aanleiding voor voor het oprichten van de Stichting is de behoefte om de 
betrokkenheid van de Zeeuwse bevolking te vergroten met betrekking tot de 
leefbaarheid van de provincie. Deining Films wil door middel van kunst, en met 
name filmfestivals, een laagdrempelig platvorm bieden waar inwoners van de 
provincie elkaar kunnen ontmoeten en kunnen participeren om zo een 
maatschappelijke bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de provincie 
Zeeland. Met name voor Zeeuws Vlaanderen zal er speciale aandacht zijn daar dit 
gedeelte van de provincie te maken heeft met sterke vergrijzing en leegloop.  Voor 
kunst op een professioneel niveau wordt vaak uitgeweken naar Vlaanderen, naar 
steden zoals Gent en Antwerpen. Echter is het heel goed mogelijk om een 
professioneel kunstaanbod  neer te zetten in Zeeuws Vlaanderen zodat de 
Zeeuwen kunst in en door hun omgeving als toegevoegde waarde ervaren. 

Gesterkt door deze gedachte heeft een kleine denktank besloten zich in te zetten 
voor de versterking van de eigen identiteit van de Zeeuw in de provincie. 

Om de doelstelling te verwezenlijken heeft de stichting fondsen nodig. De 
bedoeling is door middel van donateurs, sponsors en subsidies een 
kostendekkende structuur op te zetten.  

In dit beleidsplan zullen wij verder uiteenzetten wat onze visie is, hoe we onze 
doelstellingen willen bereiken, door middel van welke strategie en hoe dit alles te 
financieren. 

Bij het opstellen van dit beleidsplan is met de eisen van de ANBI rekening 
gehouden. 
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1. Ontstaan, missie en visie

Stichting Deining Films is ontstaan vanuit een aantal korte films gemaakt door 
Jeannice Adriaansens over een aantal Zeeuwse onderwerpen. Wanneer na afloop 
van een filmvertoning de bezoekers bij elkaar kwamen bleek keer op keer hoe 
verbindend de films werken. Vanuit dit gegeven zijn een aantal gelijkgestemden 
aan de slag gegaan om een laagdrempelig podium te creëren waar makers, kijkers 
en belangstellenden elkaar kunnen treffen en zo wil de Stichting de bewustwording 
van de Zeeuwse identiteit versterken en uitdragen. De Stichting is er voor de 
Zeeuwse inwoners alsook voor belangstellenden van buiten de regio. 
De Stichting wil ook verbindend zijn voor film(video)makers met banden of 
projecten in de regio, organisatoren, lokaal talent, filmliefhebbers, en een ieder die 
ook maar op enige wijze in film of nieuwe media en de regio geïnteresseerd is. 

Stichting Deining Films wilt een stimulerende stichting zijn met een brede uitstraling 
die kunstuitingen in de gemeenschap implementeert.  Alsook willen we een door de 
doelgroepen gewaardeerde partner zijn om hun eigen identiteit te belichten en te 
versterken.  

De Stichting is opgericht in maart 2018 ter promotie van de filmcultuur alsook de 
culturele identiteit van de regio Zeeland. De stichting wil zorgdragen voor 
erkenning van kunst als verbindende factor. De stichting wil een bijdrage leveren 
aan de bekendmaking van de Zeeuwse authenticiteit. Stichting Deining Films heeft 
de overtuiging dat deze missie kan worden waargemaakt. 

Het Werkgebied van Deining Films zal zich met name richten op Zeeland of zijn 
buren die de cohesie en eigenheid binnen de regio Zeeland helpen bevorderen. 
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2. Doelstelling

Stichting Deining Films heeft de volgende doelstellingen geformuleerd: 

De Stichting heeft ten doel het organiseren van (internationale) filmfestivals 
alsmede het aanvaarden van erfstellingen onder het voorrecht van 
boedelbeschrijving en voorts al hetgeen in de ruimste zin met een en ander 
verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: 
- het produceren van artistieke films en documentaires;
- het stimuleren van (filmische) educatie en andere kunstvormen;
- jongeren en volwassenen kennis te laten maken met films van hoge culturele en/

of artistieke kwaliteit;
- een sociaal en educatief platform aan te bieden tussen bezoekers en

professionals uit de filmwereld
- samen te werken met personen, groepen, rechtspersonen en overheden die de

doelen als hier boven omschreven nastreven;
- het beheren, verkopen, verhuren, importeren en exporteren van alle audiovisuele

drager van film en alle aanverwante goederen en diensten en het innen van
rechten en royalty's.

Zeeland  en m.n. Zeeuws Vlaanderen loopt het risico te marginaliseren, dat geldt 
ook voor andere gebieden in de marge van Nederland. Marge is hier letterlijk 
bedoeld: de zuidwestelijke marge van Nederland, Zeeuws Vlaanderen, en ook wel 
Zeeland als geheel. In de marge geografisch, qua inwonertal, qua BNP. Cultureel 
gezien zijn er zeker zinvolle en meer dan marginaal gewaardeerde initiatieven als 
het Zeeuws na-zomerfestival, Zeeuws-Vlaams festival en Film by the Sea. Buiten 
die weken wordt het erg stil.  
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Europa, meer nog dan Nederland, beijvert zich voor de versterking van de identiteit 
van de regio’s. Ook Zeeland / Zeeuws-Vlaanderen loopt het risico dat zij haar 
identiteit definieert als marginaal, als ontvolkend, als louter toeristisch. Deining 
Films wilt door films en participatie de identiteit van het toch in zekere zin 
kwetsbaar personage van Zeeuws-Vlaanderen versterken.  

De kwetsbaarheid van Zeeland wordt als kracht geprofileerd in de producties van 
Stichting Deining Films. Kunst geeft hiervan een waarachtige weergave, onthult 
authenticiteit en helpt ook mee aan  zelf-ontwikkeling en zelf-creatie van eigen 
identiteit. 

Sommige producties zullen meer gericht zijn op de kunst en cultuur, sommige op 
participatie en andere op beide.  
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3. Doelen

Doel 2018: 

1. oprichting stichting, verwerven ANBI status omdat we onze doelen zien als
maatschappelijk en algemeen nuttig; eerste bestuurlijke bodem onder
doelstelling: stichting, bestuur.

2. Eerste financiële bodem onder doelstelling

3. Financiering 100% dichten van de eerste projecten.

4. Eerste producties: selectie eerste uit te werken ideeën en concept uitwerking
daarvan: scenario,

5. Reglement opstellen/ directie statuut.

6. producties voorbereiden en opstarten.

Doel 2019: 

1. Eerste filmfestival op locatie realiseren

2. Communicatieplan opzetten.

3. Tweede reeks filmfestivals voorbereiden en financieren

4. Na een jaar: evaluatie met bestuur, vrienden van Deining, financiers en
deelnemers aan producties. (‘dag van Deining’).Bijstellen doelstellingen,
middelen.

Doel 2020:  

Verdere edities en artistieke producties voorbereiden. 

Doel op lange termijn: 

Op lange termijn zijn we een stimulerende stichting met een brede uitstraling die 
kunst in de gemeenschap brengt en door doelgroepen gewaardeerde partner 
zijn om identiteit te belichten en te versterken. Om de continuïteit te waarborgen 
zullen we Europese projectgelden aanvragen en Provinciaal enige 
ondersteuning vragen.  
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4. Werkzaamheden van de stichting.

Hoe wil de stichting haar doelen bereiken? 

Stichting Deining Films wil samenwerken met anderen   stichtingen, organisaties, 
bedrijven die raakvlakken hebben met Stichting Deining Films. Hierdoor ontstaan 
weer extra kansen. Het spreekt voor zich dat het hier gaat om extra 
samenwerkingen die elkaar aan vullen. Stichting Deining Films blijft haar eigen 
doelen nastreven en is verantwoordelijke voor de invulling en uitvoering hiervan. 

Stichting Deining Films zal zich lokaal en landelijk profileren alsook internationaal. 
De reden om dit te doen is erkenning en aandacht voor onze doelstellingen en 
hierdoor de mogelijke werving van financiën. 

Stichting Deining Films streeft naar het opbouwen van (samenwerkings)relaties 
tussen de diverse instanties en naar continuïteit en eenduidigheid om onze 
doelstellingen te realiseren. 

Beoogde samenwerkingspartners zijn culturele instellingen alsook Gemeenten, 
Provincie, landelijke-  en Europese partners. 

Externe contacten  
Prins Bernard Cultuur Fonds, Provincie Zeeland, alle Zeeuwse Gemeenten, RABO-
bank stimuleringsfonds, Stichting Doen, Film By The Sea, Omroep Zeeland, Scoop 
Zeeland, School of Arts Gent, Net Zeeuws, Zeeuwse Muziekschool, Toonbeeld 
Terneuzen, De Buren 
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5. Het bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal 
van ten minste drie bestuurders.  
De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur. In vacatures moet 
zo spoedig mogelijk worden voorzien. Het bestuur kiest uit zijn midden een 
voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en 
penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld.  

De bestuurders treden af volgens een door het Bestuur opgemaakt rooster van 
aftreden met inachtneming van een zittingsduur van tenminste vier jaar, met 
uitzondering van de leden van het eerste Bestuur, die zitting hebben voor de duur 
van vier jaar en daarna aftreden volgens een door het Bestuur opgemaakt rooster 
van aftreden, waarbij voor hen alsdan een zittingsduur kan gelden korter dan vier 
jaar; in tussentijds ontstane vacatures benoemde bestuurders nemen op het 
rooster van aftreden de plaats in van hun voorgangers. 

mevrouw Jeannice Anjes Peter Paul Adriaansens, wonende te 4515 SL IJzendijke, 
gemeente Sluis, Pyramide 13, geboren te Hulst op twintig oktober 
negentienhonderdvijfenzestig, als voorzitter;  

de heer Walter Bernard Georgette Volleman, wonende te 2650 Edegem (Belgie), 
Drie Eikenstraat 463 bus 11, geboren te Hontenisse op tien december 
negentienhonderdvijfenzestig, als secretaris / penningmeester; 

de heer Cornelis Kosten, wonende te 4511 JD Breskens, gemeente Sluis, 
Ghistelkerke 103, geboren te Breskens op achttien september  -
negentienhonderdachtenveertig, als bestuurslid;  

Een bestuurder mag niet over het vermogen van de stichting beschikken alsof het 
zijn eigen vermogen is. Dit criterium verzekert dat de stichting onafhankelijk is ten 
opzichte van donateurs en begunstigden. Een natuurlijk persoon of een 
rechtspersoon in de functie als bestuurder mag daarom geen meerderheid van de 
zeggenschap hebben over het vermogen van de instelling. Om de 
onafhankelijkheid van de Stichting te waarborgen is bestaat het bestuur uit 
minimaal drie personen met gelijkheid van stemmen. 
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Het bestuur komt twee maal per jaar bijeen en indien nodig vaker. De 
vergadering wordt in notulen vastgelegd. 
Via de mail en telefonisch houden de bestuursleden elkaar van de ontwikkelingen 
op de hoogte. 

Er zal regelmatig overleg plaats over de te volgen strategie en afstemming 
plaatsvinden wie welke acties oppakt en uit gaat voeren. 

De werkzaamheden van het bestuur bestaan onder meer uit: 
Overleg met instanties, financiële acquisitie (contact met sponsors, 
samenwerkingspartners, fondsen e.d., 
PR en communicatie (bekendheid). Het doorgeven van de ontwikkelingen middels 
de website en brieven aan de doelgroep, andere belanghebbenden en instanties. 
Financieel beheer, overleg over de besteding van het geld. 

Het bestuur heeft een onderlinge verdeling gemaakt tussen de werkzaamheden. 
De voorzitter doet de financiële acquisitie, PR, netwerken en communicatie, de 
secretaris ondersteunt bij alle vormen van communicatie, maakt notulen en 
ondersteunt bij het schrijven van beleidsstukken en het onderhouden van de 
internetpagina, de penningmeester is verantwoordelijk voor het financieel beheer. 
Jaarlijks stemt hij dit af met de anderen bestuursleden. 

Meer informatie over o.a. het bestuur is te vinden in de notariële akte van Stichting 
Deining Films. Deze akte is op te vragen bij Stichting Deining Films. Er zal een 
huishoudelijk reglement opgesteld worden. Dit reglement zal aankomende jaren 
verder ontwikkeld worden door Stichting Deining Films. 

Tenslotte willen wij nog verwijzen bijlage 3. Juridische en fiscale structuur. 
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6. Financiën

Om de doelen van stichting Deining Films te realiseren is geld nodig. 

Hieronder wordt uitgegaan van jaarlijkse vaste kosten, basis kosten, om de stichting 
draaiende te kunnen houden.  

Onderstaand een globaal overzicht van de jaarlijkse (basis) kosten van de Stichting 

Stichting Deining Films heeft geen personeel in dienst en ziet daar voorlopig ook 
geen noodzaak toe. Mocht dit toch noodzakelijk blijken dan zal daar ten gepaste 
tijde een oplossing voor worden gezocht.  
Momenteel zal de Stichting door de bestuursleden in hun vrije tijd worden gerund op 
vrijwillige basis. Dit houdt in dat het soms lastig is wanneer zaken gerealiseerd 
zullen worden.  

De stichting wil geld binnen krijgen door: fondsenwerving, gemeentelijke subsidie, 
Provincie, Europese fondsen, euregionale fondsen, benefietacties, crowdfunding, 
donaties (giften), filantropie en sponsoring. 

Kostensoort  Eenmalig, jaarlijks of per afboekingsperiode (3 jaar)          Euro’s

Oprichtingskosten Eenmalig 750,00

Internetkosten Jaarlijks 150,00

Bankkosten Jaarlijks 1000,00

Montagecomputer Afboeking per jaar 3000,00

Cameramateriaal Afboeking per jaar 4000,00

Audiomateriaal Afboeking per jaar 1500,00

Printer Afboeking per jaar 150,00

Kantoorkosten Jaarlijks 750,00

Telefonie Jaarlijks 500,00

Reiskosten Jaarlijks 1000,00

Totaal 12800,00
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De werving van geld gebeurt op een directe manier zoals tijdens contacten 
met relaties, zowel privé als zakelijk. 
De bestaande contacten met donateurs en organisaties actief, 
samenwerkingspartners, onderhouden en daarnaast het werven van nieuwe 
contacten/relaties en donateurs. Dit kan bijvoorbeeld middels brieven, telefonisch, 
contact maar ook door bijvoorbeeld een plaatselijke maatschappelijk diner of het 
benaderen van de plaatselijke Rotary,  
Lions Club of het inzetten van multimedia en social media. 

Een  trouwe groep fans om de stichting heen creëeren “Vrienden van Deining” die 
door middel van donatie of vrijwilligerswerk de Stichting mee een duw in de rug 
willen geven. 

Verder wil de Stichting bladen, dagbladen en tijdschriften benaderen om voor haar 
doelstelling steun te verwerven. 

Het voeren van acties voor het verkrijgen van financiële middelen. Dit kan door 
persoonlijke initiatieven van mensen of organisaties. 

Stichting Deining Films is een kleine open en slagvaardige stichting. Via o.a. de 
website en andere sociale media ( Facebook, Twitter, tijdschriften en kranten) 
wordt regelmatig gerapporteerd over activiteiten en de behaalde resultaten. 

Welke soorten bijdragen zijn er: 
Donaties (giften) eenrichtingsverkeer. Geld geven aan een goed doel geeft een 
goed gevoel! 

Filantropie: de vrijwillige private bijdragen (in de vorm van tijd, geld, goederen) aan 
publieke doelen met de intentie primair het algemeen belang te bevorderen. De 
vrijwilliger is hier een voorbeeld van. 

Subsidies: financiële bijdrage van de overheid vaak bedoeld voor het mogelijk 
maken of in stand houden van bepaalde activiteiten en voorzieningen, onder 
bepaalde voorwaarden. 

Fondsenwerving: werven van donaties, alle vormen van werving van aanvullende 
middelen. De stichting heeft geen winstoogmerk en is afhankelijk van bijdragen van 
anderen. 
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7. Financiële prognose

2019 Vrienden van Deining  7.500 

Donaties en fondswerving     15.000 

Totaal: 22.500 euro 

2020 Vrienden van Deining    9.500 

Europese subsidies        20.000 

Provincie      5.000 

Donaties en fondswerving  15.000 

Totaal: 49.500 euro 

De stichting heeft geen winstoogmerk. Dit staat ook beschreven in de statuten. 
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8. Beheer en besteding van het vermogen

Stichting  Deining  Films  is  (als  ANBI  stichting)  verplicht 
een administratie  voeren.  Uit  deze administratie  moet  blijken:  welke  bedragen  
er  (perbestuurder)  aan onkostenvergoeding  zijn betaald,  welke  bedragen  zijn  
uitgegeven   
aan het  werven  van  geld  en het  beheer  van de instelling.   
Dat  geldt ook voor  alle  andere  kosten,  wat  de aard en de omvang van de 
inkomsten en het vermogen van de stichting is.  
Nogmaals  willen  wij  benadrukken  dat de bestuurders  van  Stichting  Deining  
Films  zich  vrijwillig inzetten.   
Zij  ontvangen geen beloning.  Bij  onkostenvergoeding  zal  dit  hooguit gaan om 
eventuele  gemaakte reiskosten,  dan  wel  administratiekosten.   
Er worden  geen  vakantiegelden  betaald!   
De ontvangen  gelden,  worden  aangewend  ten  behoeve  van de uitvoering  van 
de doelstelling  van de Stichting.   
Na aftrek  van de kosten  zal  het  overgebleven geld op de rekening blijven staan 
voor toekomstige projecten. Daar er momenteel geen personeel in dienst is, zijn er 
vrijwel geen overheadkosten, zodat de ontvangen gelden vrijwel geheel aan de 
gestelde  doelen  kunnen   
worden  besteedt.   
De  stichting  beheert  Bankrekeningnummer  NL68 RABO 0329716603  t.n.v.  
Stichting  Deining Films,  Rabobank  Sluis.   
Aan  het  einde  van  het boekjaar  (dat  loopt  van 1 januari  tot 31 december)  
wordt  door   
de penningmeester de boeken  afgesloten.  Daaruit  worden de jaarstukken  
opgesteld bestaande  uit, de winst- en verliesrekening, de jaarrekening, de balans, 
een  staat  van  baten en lasten  over  het betreffende  boekjaar  opgesteld.   
Het bestuur  beoordeelt en controleert de stukken en keurt de stukken goed 
middels een ondertekeningen dechargeert de penningmeester. Na de goedkeuring 
wordt een overzicht hiervan gepubliceerd op de website. 
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9. Wat hebben tot op heden bereikt?

- Beleidsplan is geschreven

- De website is actief: www.deiningfilms.nl

- ANBI aanvraag is ingediend

- Bankrekening is geopend

- Offertes voor verzekeringen worden/zijn aangevraagd

- Toetsing van de plannen door bevriende belangstellenden
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10. Activiteitenkalender 2019

Activiteitenkalender: 

2019 De boer op Festival van de verbredende film 

Première eerste filmproject 

Samenwerking met Zeeuwse musea 
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11. Overzicht gegevens van de Stichting

Stichting Deining Films is een Stichting en is ingeschreven te IJzendijke, onder 
nummer KvK nummer: 71362312 , adres Pyramide 13, 4515 SL IJzendijke. 

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris/ penningmeester en een algemeen 
bestuurslid. 

Voorzitter: Jeannice Adriaansens 

Secretaris/ Penningmeester: Walter Volleman 

Bestuurslid: Cees Kosten  

Het fiscaal nummer (RSIN nummer) van de Stichting is: 858686302. 

Het banknummer van de Stichting is: NL68 RABO 03 2971 6603. 

Alle  informatie  wordt  gepubliceerd  op  de  website  en  kunnen  in de toekomst 
door  belangstellenden  worden  gedownload  (zie  www.deiningfilms.nl) 

Contacten met de stichting verlopen via info@deiningfilms.nl of Pyramide 13, 4515 
SL, IJzendijke   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Bijlage 1. ANBI Stichting Deining Films 

ANBI-status 
Stichting  Deining Films gaat ervan uit eind 2018 een zogenaamde erkenning ANBI-
status. Door deze status zijn de belastingregels voor algemeen nut beogende 
instellingen (ANBI) op het gebied van schenking, successie en de aftrek van giften 
(inkomsten- en vennootschapsbelasting) van kracht. Alleen de instellingen die de 
Belastingdienst heeft aangewezen als een ANBI kunnen gebruikmaken van de 
fiscale voordelen. 

Die erkenning is ook belangrijk voor de mensen die de Stichting een warm hart 
toedragen. Zij kunnen voor de inkomstenbelasting (IB) alleen giftenaftrek krijgen 
voor giften aan een instelling die een beschikking van de Belastingdienst heeft. 
Een overzicht van instellingen die als ANBI erkend zijn, vindt u op de website van 
de  Belastingdienst en www.anbi.nl. 

Stichting Deining Films is door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen 
Nut Beogende Instelling (ANBI) en kan daarom gebruik maken van de fiscale 
voordelen, zoals: 

• Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over
erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het
algemeen belang.

• Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor
het recht van schenking.

• Een donateur kan giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting
aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

Een ANBI moet zich houden aan een aantal regels. Stichting Deining Films voldoet 
daaraan. De regels waaraan onze stichting zich houdt kunnen als volgt worden 
omschreven: 

•Het 'beschikkingsmacht criterium': Een bestuurder en/of beleidsbepaler mag niet
over het vermogen van de stichting beschikken alsof het zijn eigen vermogen is.
Dit criterium verzekert dat de stichting onafhankelijk is ten opzichte van donateurs
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en begunstigden. Een natuurlijk persoon of een rechtspersoon in de functie 
als bestuurder en/of beleidsbepaler mag daarom geen meerderheid van de 
zeggenschap hebben over het vermogen van de instelling. 

•Het 'bestedingscriterium': Een ANBI mag niet meer vermogen aanhouden dan
redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden van
de doelstelling van de instelling. Het doel van het bestedingscriterium is het
voorkomen van het oppotten van vermogen. Welk vermogen mag een ANBI in
ieder geval aanhouden? Vermogen (of bestanddelen daarvan) dat is verkregen
als legaat (via een erfenis) of schenking, waarvan de erflater of schenker heeft
bepaald dat slechts de rendementen uit dat vermogen mogen worden gebruikt
voor het doel van de ANBI (stamvermogen). Het rendement moet dan uiteraard
wel daadwerkelijk worden besteed
voor het doel van de ANBI en mag niet als vermogen worden aangehouden.

Vermogensbestanddelen waarvan de instandhouding voortvloeit uit de doelstelling 
van een ANBI. Vermogensbestanddelen die nodig zijn voor het realiseren van de 
doelstelling. 

•Beleidsbepalers (de bestuurders of leden van de raad van toezicht) mogen geen
andere beloning ontvangen dan een vergoeding voor gemaakte onkosten. Ook
mogen ze, als ze daarvoor in aanmerking komen, een vacatiegeld ontvangen dat
niet bovenmatig is.

•Een ANBI moet een actueel beleidsplan hebben. Dit is een document dat inzicht
geeft in de manier waarop de doelstelling van de ANBI wordt uitgevoerd. Dit mag
ook een meerjarig beleidsplan zijn. Het plan moet inzicht geven in: de
werkzaamheden die de instelling verricht, de manier waarop de instelling geld wil
werven, het beheer van het vermogen van de instelling, de besteding van het
vermogen van de instelling.

•De kosten van het werven van geld en de beheerkosten moeten in redelijke
verhouding staan tot de bestedingen (verhouding tussen kosten en bestedingen).
Kosten voor propaganda, publiciteit en public relations zijn voorbeelden van
kosten van het werven van geld. Dat geldt ook voor de kosten om opbrengsten uit
collecten, acties dmv mailing, giften, nalatenschappen, loterijen en subsidies te
krijgen. Een voorbeeld van beheerskosten zijn administratiekosten.
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•Uit de statuten/regelgeving van de Stichting moet blijken aan welk doel,
dat een algemeen belang dient, het batig saldo wordt besteedt mocht de Stichting
worden opgeheven.

•Een ANBI moet verplicht een administratie voeren. Uit deze administratie moet
blijken: welke bedragen er (per bestuurder) aan onkostenvergoeding en
vacatiegelden zijn betaald, welke bedragen zijn uitgegeven aan het werven van
geld en het beheer van de instelling. Dat geldt ook voor alle andere kosten, wat de
aard en omvang van de inkomsten en het vermogen van de instelling is.

De certificering van Stichting Deining Films als ANBI kunt u vanaf 
…………….terugvinden op www.Belastingdienst.nl . 
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Bijlage 2. Notaris Akte (statuten)/ voorzet Reglement 

De Notariële acte is als apart document bijgevoegd. Onderstaand is een eerste 
opzet voor het reglement te vinden wat Stichting Deining Films aankomende jaren 
zal gaan ontwikkelen.  

1. Het bestuur kan een of meer reglementen vaststellen waarin wordt
opgenomen al wat naar zijn oordeel regeling of nadere regeling nodig heeft.
Een reglement wordt schriftelijk vastgelegd.

Het bestuur kan elk reglement wijzigen en ook intrekken. 
2. Bepalingen opgenomen in een reglement die strijdig zijn met de wet of met

deze statuten, zijn onverbindend.

In het huishoudelijk reglement zullen, indien noodzakelijk en/of van toepassing een 
aantal zaken worden toegelicht. Gedacht kan worden aan: 

- Elk bestuurslid is verplicht een verklaring van goed gedrag aan te vragen
alvorens hij/zij een bestuursfunctie binnen de Stichting mag uitoefenen.

- Functiebeschrijvingen van de bestuursleden (wie doet wat, taken/
verantwoordelijkheden, hoeveel tijdsinvestering het vraagt)

- Bij wijziging van het bestuur hoeft niet opnieuw naar de notaris te worden
gegaan, het inschrijven van het nieuwe bestuurslid en het uitschrijven van
het oude bestuurslid is voldoende

- Regelmatig wordt nagegaan of het beleidsplan nog actueel is (richting en
indien nodig gewijzigd)

- Toelichting op de vergadering, besluitvorming en vertegenwoordiging
- De wijze waarop statuten kunnen worden gewijzigd en de waarde van een

reglement dat iedereen zich ook hieraan moet houden.
- Hoe om te gaan met vrijwilligers (vrijwilligersovereenkomsten)

Dit reglement zal aankomende jaren nog verder ontwikkeld worden en door het 
bestuur met een meerderheid van stemmen worden vastgesteld. Na vaststelling 
door het bestuur is iedereen verplicht zich aan de opgestelde statuten/akte en het 
reglement te houden. 
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BIJLAGE 3. JURIDISCHE EN FISCALE STRUCTUUR 

1. Het bestuur is belast met het besturen van de Stichting. 

2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten 
tot verkrijgen, vervreemding en bezwaren van registergoederen met een 
meerderheid van stemmen. 

3. Het bestuur is niet bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten, 
waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar 
verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling 
voor een schuld van een ander verbindt. 

4. Het bestuur draagt zorg voor de inschrijving van de Stichting en van alle 
bestuurders en de mutaties daarin in het openbare Stichtingsregister, 
gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken. 

5. De Stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur. Daarnaast wordt 
de Stichting vertegenwoordigd door de voorzitter en een ander 
bestuurslid gezamenlijk. 

6. De Stichting is door de Belastingdienst geregistreerd als een algemeen nut 
beogende instelling (ANBI) zoals bedoeld in artikel 24, lid 4 van de 
Successiewet 1956, zodat zij in aanmerking komt voor het verlaagde tarief 
van ten aanzien van schenking –en successierechten. 

7. De Stichting is  BTW-  plichtig.  
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