ANBI cultuur, instelling, gegevens
Stichting NFFS Nationaal Film Festival voor Scholieren
RSIN 818038408
Contact: dkruijk@gmail.com
Doelstelling: bevorderen van de organisatie van de festivaldag van het NFFS en alles wat
daarmee samen hangt.
Beleidsplan: Filmmaken in de scholen een plek geven, omdat we in een tijd van beeldcultuur
leven en alleen analyse en refectie niet voldoende zijn om leerlingen vaardig te maken in
beeldcultuur met name de bewegende beelden.
Het team van NFFS werkt daartoe aan:
festivaldag NFFS in september (19 sept 2016); prijzen realiseren voor de bijbehorende
competitie, waaronder de reis naar Griekenland en het produceren van een Lelystadfilm
onder professionele begeleiding; contact onderhouden met EYE en Nederlandse en
buitenlandse festivals vanwege vertoningsmogelijkheden van winnaars en filmeducatieve
prijzen; mede coördineren van community filmdocenten met site filmdocenten.nl ; contact
onderhouden met VONKC vakvereniging van docenten beeldend en sectie film daarbinnen;
scholing docenten vooral VO didactiek van filmmaken, april in Amsterdam, andere data
regionaal nog te ontwikkelen; digitale activiteiten voor jongeren die films maken via
facebook en site NFFS.
Nieuw beleid vanaf 2016: nieuwe sponsors zoeken; regionale docentenscholing en festivals
opzetten; organisatieteam verbreden.
Bestuurssamenstelling: 4 leden vanuit onderwijs en filmwereld.
Namen: Sandra Grootenboer, Joggem Simons, Arnoud Noordegraaf, Harry Rogge.
Beloningsbeleid: alle medewerkers en bestuursleden werken voor het NFFS op vrijwillige
basis.
Activiteiten 2016: docentendag 9 april 55 deelnemers, Open Studio Amsterdam, 11
workshops van 2 uur, pp 2 workshops per dag, inschrijving €75..
Lelystadfilm Cleo Mullis première 8 juli, Tomer en Elias
Festivaldag 19 september 2016. 500 scholieren, 50 docenten, meer dan 50 workshops.
Griekenland: Olympia Festival en Camera Zizanio; 4-11 december met de winnaars van 2016.
Financiën 2015: balans en baten + lasten.
Bij liquidatie zullen resterende middelen worden overgemaakt naar een instelling met
soortgelijke doelstelling.
FINANCIEEL VERSLAG NFFS 2015
jaarrekening NFFS
2015
balans
activa
giro
renterekening
te ontvangen subsidie
te vorderen diversen

58
2.720
0
2.597

passiva
eigen vermogen
rek.crt. DK
vooruitontvangen subsidie
nog te betalen
voorziening eigen bijdrage

13.467
500
0
1.350
1.910

resultaat
totaal

5.375

-11.852

totaal

5.375

Financieel verslag
Organisatie en
voorbereiding techniek
Reiskosten festivaldag naar
Lelystad
Catering festivaldag
Vakjury
Workshops
Uitvoering
Accommodaties
Professionele onderst.
buiten de festivaldag
Doc dag en Lelyfilm
Reiskosten Europese
competitie
Ontwikkeling website en
online festival
Producten van studenten
hogescholen en andere
medewerkers
Extra activiteiten
Publiciteit en promotie
onvoorzien
Totaal
Inkomsten
VSB fonds
Pr Bernhard Cultuurfonds
Gemeente Lelystad
Eigen bijdrage deelnemers
Bijdrage organisatieteam
rente
sponsoring
Fonds 21 of ?
totaal
resultaat

Begroot
7.000
6.000

lasten
4.094
0

15.000
1.000
20.000
10.000
9.000
5.000

12.100
607
6.276
4.342
6.699
6.483

14.000

5.812

5.000

0

7.000

1.391

3.000
10.000
10.000
122.000

0

15.000
5.000
11.000
15.000
25.000

15.000
5.000
11.000
14.121

9.180
49
57.033

59
31.000
20.000
122.000

0
45.180
- 11.852

Voor de overzichtelijkheid is hier de sponsoring niet in de uitgaven
verwerkt In de meeste gevallen betreft de sponsoring kortingen en voor

niets of weinig geleverde diensten. In de begroting was hiermee wel
rekening gehouden, ook gezien de ervaringen van de voorgaande jaren.

TOELICHTING FINANCIEEL VERSLAG NFFS 2015
De festivaldag, de reis naar Griekenland en de workshopdag voor
docenten zijn ook in 2015 weer doorslaande successen geweest.
Er zijn 8 docenten / workshopgevers, 23 leerlingen en 2 organisatoren
naar Griekenland gereisd, waar 10 filmpjes zijn gemaakt en vele uren
begeleiding zijn geleverd.
Op de workshopdag voor docenten zijn in 2015 maar liefst 80 docenten
afgekomen uit het hele land. Dat is een heel groot aantal op een vrije
zaterdag.
Inhoudelijk gaat het het NFFS dus goed, het voorziet duidelijk in een
behoefte.
Financieel is 2015 echter een minder goed jaar geweest. Te weinig
inkomsten tegenover gelijkblijvende kosten. Meer uitgegeven dan er
binnenkwam.
De kosten zijn ook dit jaar weer veel lager dan normaal te verwachten zou
zijn, wat te danken is aan kortingen en gratis diensten die zijn geleverd op
overtuigingskracht van de medewerkers. Als er veel andere medewerkers
zouden komen, kan dat wel eens het einde betekenen van deze sterke
reductie op verschillende kosten.
De meeste posten zijn op deze manier dus beneden de begroting
uitgekomen.
Vooral in de posten workshops, uitvoering en reiskosten Europese
competitie zijn de kosten sterk gedrukt. Dat betekent in de praktijk dat
medewerkers zelf allerlei kosten hebben gedragen bij de uitvoering van
onderdelen van de festivaldag; dat men extra moeite heeft gedaan om
goedkopere materialen te gebruiken in de workshops; en dat er hoge
reiskosten naar verschillende landen door de deelnemers zelf zijn betaald.
Reiskosten festivaldag naar Lelystad en Ontwikkeling website en online
festival zijn op 0 gebleven bij gebrek aan financiële middelen.
Er zijn ook geen extra activiteiten ontplooid.
Producten van studenten hogescholen en andere medewerkers: met
name de leader is met een minimaal budget gemaakt. Ook de presentatie
van filmzalen en de prijsuitreiking is niet naar waarde beloond.
Op de overige posten zijn steeds de grootst mogelijke kortingen
bedongen. De verschillen zijn daar echter niet zo groot dat we er apart op
moeten ingaan.

