Stichting Betuwe44
Omschrijving stichting:
Stichting Betuwe44 is gelegen in M.Harpertszoon Tromplaan 84, 2341TC, Oegstgeest en te contacteren
op: info@par-pa.nl.
Website: www.stb44.nl
Het fiscaal nummer is: 8598 38 018
KvK registratie nummer is: 74284231
Bestuurssamenstelling is (zie oprichting akte voor meer informatie)
Alexander Mouret, Voorzitter
Harry Kroezen, Penningmeester
Arend-jan Hermsen, Secretaris
Visie en Missie:
Stichting Betuwe44 stelt zich ten doel verfilmingen te realiseren van oorlogen en conflicten waarbij
Nederlandse burgers en/of militairen betrokken zijn geraakt. Alle filmplannen die hierover bereik
hebben, ook in verband met mogendheden anders dan Nederland zelf vallen in het bereik van dit doel.
De films worden hoofdzakelijk maar niet uitsluitend ingezet voor onderwijs en herdenking maar ook
documentairewerk voor het algemene nut behoort tot de distributie mogelijkheden.
Het is de visie van Betuwe44 dat middels film er in Nederland nog veel te vertellen is over de vele
conflicten uit het verre en recente verleden maar ook over lopende conflicten waar nederland bij
betrokken is. Menigeen in nederland zal, als je het bespreekt, zich hardop afvragen hoe mensen tot
handelen en daden komen in tijd van oorlog. Ook waar het gaat om oorlogsmisdaden zal men vaak
horen "Dat zou ik nooit doen", "Ik ben zo niet".
Betuwe44 wil laten zien of verkennen hoe het komt dat burgers, soldaten etc. “deden wat ze deden". De
drang naar wraak of gerechtigheid in tijden van oorlog en de ontwikkeling van de mens als deelnemer in
conflict verdient verkenning, verdieping en uitleg. Betuwe44 wil sturing geven aan betekenisverlening.
Geldigheidsduur beleidsplan:
Dit beleidsplan is, a priori, voor onbepaalde tijd daar de stichting zich continu wil inspannen voor
oorlogsvertellingen. Echter zal een filmproject telkens enkele jaren duren om van idee naar voltooide
film te gaan. Dit betekent dat de stichting met tussenpozen een project zal ondersteunen voor de duur
van dat project.
Ambities:
De stichting wil een eigen film realiseren die gestoeld is op de visie en missie van de stichting. Dit
teneinde toonbaar te maken waarom en waartoe de stichting aan het werk is gegaan.

Zodra deze film is gerealiseerd zal de stichting andere projecten van eigen of andermans hand
ondersteunen.
Sterkte en zwakte:
De sterkte van de stichting: De stichting bestaat uit bestuursleden die breed onderlegd zijn op het
gebeid van project- en filmontwikkeling. Kennis en inzicht in conflicten en oorlogen is ruim aanwezig
alsook inzicht in de menselijke psyche, archetypen in verhalen en mythes om een film breedte en
diepgang te geven.
De zwakte van de stichting: Film maken is duur en complex. Velen hebben mooie ambities om een film
te realiseren maar struikelen over de (uitvoerende) productie zijde van het proces. De stichting zal zelf
lang en uitvoerig in projecten geïnvesteerd moeten zijn om te beoordelen of het haalbaar is dan wel
wenselijk de realisatie van een film te ondersteunen. Dit maakt dat er lange periodes zullen zijn van
inactiviteit, afgewisseld met periodes van hoge activiteit gedurende enkele jaren. Films komen
sporadisch tot leven en vergen langdurige inzet om op het grote doek te komen. Dit maakt dat de
stichting alert moet zijn op nieuwe projecten die na een periode van inactiviteit ineens veel inzet van de
stichting vergen.
Strategie en stappen:
1 Bestuur neemt kennis van een geïnitieerd filmproject
2 Lid bestuur verzorgt contact met filmmaker(s) en neemt diens projectvoorstellen te beoordeling aan
3 Bij positief beoordeling van het filmproject (verhaal, begroting etc) gaat de stichting over tot
samenwerken met het filmproject.
4 Vermeldingen en aankondiging op verschillende (sociale) media zoals websites en kranten.
5 Deelname aan de productie van de film door (financiële)middelen beschikbaar te maken voor
uitvoerende partijen.
6 Bewaking productie. Blijft het project op koers? Is er bijsturing nodig? Mislukt het?
7 Vertoning van de film via geschikte kanalen.
8 Beoordeling en rapportage project.
Lopende en uitgevoerde projecten:
Op de website vermeld staan de actuele en afgesloten projecten incl documentatie.

Beloningsbeleid:
Onkosten vergoedingen voor bestuursleden. Met een twee handtekeningen beleid bepaalt de stichting
aan welke projecten of onderdelen daarvan (financiële) middelen beschikbaar worden gesteld.
Financiële verantwoording:
De stichting beheert de tegoeden waarmee projecten worden gefinancierd bij de ING bank met
rekeningnummer IBAN NL62 INGB 0008 4325 69 tnv Stichting Betuwe44.
Verantwoording geschied per kalenderjaar.

