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Nationaal
Film Festival
voor Scholieren

Beste lezer,

Voorwoord

voor u ligt de jaarrekening van 2020. Een bijzonder jaar waarin we
niet de gewone dingen konden organiseren. De docentendag werd
geannuleerd en in plaats van de festivaldag met 500 jongeren in de
Agora en Kubus in Lelystad, hebben we een online competitie voor
de ﬁlms georganiseerd en afgesloten met een prijsuitreiking via een
livestream. Dit jaar hebben de scholen in totaal 118 ﬁlms
ingezonden. Zoals vanouds hebben we de samenwerking met de
grote festivals in Nederland en Griekenland aangehouden en hun
prijzen voor jongeren bij de online prijsuitreiking aangeboden. Zo
konden winnaars professionele ﬁlms bekijken op het NFF, IDFA en
IFFR. Ook internationaal konden de jongeren aan de slag door een
nieuwe ﬁlm te maken bij het MYTHOS project van het Griekse
ﬁlmfestival ‘Camera Zizanio’. De prijs om de nieuwe Lelystadﬁlm te
mogen maken, is dit keer uitgereikt aan een team uit Hilversum. Het
NFFS heeft dit jaar ﬂink geïnnoveerd om - na jaren van succesvolle
fysieke evenementen - met een nieuw, online versie het
enthousiasme voor ﬁlmmaken op de Nederlandse scholen te
behouden en te bevorderen. Scholieren die ﬁlms maken zijn ook dit
jaar zo goed mogelijk bediend door het NFFS.
Dorée de Kruijk, algemeen directeur
Sandra Grootenboer, voorzitter
Jan van Casteren, vice-voorzitter
Wayne de Boer, penningmeester
Kaylee van Schuilenburg, secretaris

Deel van het bestuur

URBN Village, Lelystad

Gerealiseerde
doelen

Gerealiseerde doelen
van NFFS’20
Wat was ons doel?

Wat hebben we gehaald?

Het doel was om het NFFS zichtbaar te houden, zeker in het
coronajaar 2020. Er moest voor Nederlandse jongeren een
uitlaatklep zijn om films te kunnen blijven maken. Het NFFS wilde
hen daarin blijven faciliteren.

Het NFFS heeft een fantastische prijsuitreiking weten neer te zetten
in URBN Village. Dit jeugdhonk was een perfecte locatie om een
livestream neer te kunnen zetten. Met hulp van twee Lelystadse
bedrijven (Klei & BTV), ROC-leerlingen en andere vrijwilligers
hebben zij in een dag de hele studio weten op te bouwen voor de
prijsuitreiking.

Om dit te bewerkstelligen, was er in ieder geval een wens om het
festival zo veel mogelijk digitaal te maken. Van workshops tot de
prijsuitreiking, alles moest digitaal gaan worden. Ook was het plan
om meer Flevolandse scholen mee te laten doen.

Helaas hadden de digitale workshops wat meer voeten in de aarde.
Het NFFS gaat voor 2021 opnieuw een poging doen om dit in het
programma op te nemen. Zo gaat het NFFS kijken hoe ze over het
gehele jaar filmeducatie kunnen blijven aanbieden op een digitale
manier.

Bekijk een korte review van de prijsuitreiking hier.

Financieel
overzicht

Prijsuitreiking 2020

URBN Village, Lelystad

Prijsuitreiking 2020

Baten
Subsidie Lelystad

BATEN (x €1)

Begroot
2020

Realisatie
2020

10000

10000

Meevaller subsidie Zabawas (2018) (1)

2500

2500

Eigen bijdrage Griekenlandreis (2)

3000

0

330

702

0

0

15830

13202

Eigen bijdrage festivaldag (3)
Sponsoring

Totaal baten

Blauw gekleurde posten worden uitgelegd in het kopje “Verantwoording posten”

Prijsuitreiking 2020

Lasten

LASTEN (x €1)

Begroot
2020

Realisatie
2020

Huur accomodatie (4)

1000

150

Organisatorische en technische voorbereidingen

4000

4682

Vakjury

700

600

Administratiekosten

700

402

Publiciteit & promotie (5)

3300

3000

Coronabuffer (6)

1000

0

Kosten Griekenlandreis (2)

4000

Workshops (7)

0

600
300

Lelystadfilm (8)

0

750

15830

10484

Totaal lasten

Blauw gekleurde posten worden uitgelegd in het kopje “Verantwoording posten”

Prijsuitreiking
totaalrekening

Totaal baten

€13202

Totaal lasten

€10484

Resultaat

€2718

Algemene
resultatenrekening 2020

Baten
Subsidie Lelystad
Eigen bijdrage festivaldag
Overige baten 2019 (9)

Lasten
10000
702
3471

Online prijsuitreiking
Algemene kantoorkosten

378

Algemene organisatie & techniek

120

Positief resultaat
TOTAAL

14173

10484

TOTAAL

Blauw gekleurde posten worden uitgelegd in het kopje “Verantwoording posten”

3191

14173

Balans 2020
activa

giro
renterekening

passiva

24.082
283

eigen vermogen
rek.crt. DK

7.849
250

te ontvangen subsidie

0

vooruitontvangen subsidie

te vorderen diversen

0

nog te betalen

250

voorziening eigen bijdrage

957

voorziening Lelystadfilm (8)

2.269

resultaat

3.191

--------------totaal

24.365

9.600

--------------totaal

24.365

Blauw gekleurde posten worden uitgelegd in het kopje “Verantwoording posten”

Verantwoording
posten

Livestream
Prijsuitreiking 2020

Verantwoording
posten 2020
(1)

Meevaller Zabawas (2018)

(3)

Eigen bijdrage festivaldag

Een meevaller van een subsidie van Zabawas. In 2018 werd EUR
5000 gevraagd. In 2020 ontving het NFFS EUR 2500. Deze subsidie
werd gebruikt voor het opzetten van de prijsuitreiking.

Vanwege de coronacrisis, was het voor het NFFS moeilijk
inschatten hoeveel films er dit jaar zouden worden gemaakt door
leerlingen. Daarnaast kon het NFFS niet in originele vorm doorgaan
en dus niet het gevarieerde aanbod van een festivaldag aanbieden.

(2)

Daarom heeft het bestuur besloten om voor dit jaar een symbolisch
bedrag van EUR 5 te vragen per ingestuurde film. Zo bleef de
drempel laag voor iedere leerling en diens school om alsnog een
film in te sturen.

Griekenlandreis

De Griekenlandreis is bedoeld voor de prijswinnaars van het NFFS.
Alleen de allerbeste films worden opgestuurd naar het
internationaal film festival ‘Camera Zizanio’ in Pirgos, Griekenland.
Door de coronacrisis konden de leerlingen dit jaar helaas er niet
naar toe vliegen.
Echter, het NFFS heeft samen met de Griekse organisatie kunnen
regelen dat de prijswinnaars op afstand een film konden maken met
een internationaal team van jongeren. Hier is voor EUR 600 aan
kosten gemaakt.

Het aantal ingestuurde films was uiteindelijk ver boven verwachting,
wat natuurlijk fantastisch was

Verantwoording
posten 2020
(4)

Huur accomodatie

Normaliter staat het NFFS ieder jaar in het Agora
Theater en de Kubus. Vanwege de livestream van de
prijsuitreiking, heeft het bestuur besloten om te kijken
naar alternatieve locaties. Uiteindelijk kwam URBN
Village het beste uit de bus. Deze locatie was dan ook
goedkoper dan de originele locaties, vandaar de grote
meevaller.

(5)

Publiciteit & promotie

Omdat de prijsuitreiking van het NFFS volledig digitaal
ging, moest de publiciteit & promotie ook volgen. Het
Lelystadse bedrijf Klei heeft de volledige
wervingscampagne opgezet en uitgezonden op
Instagram. Ook tijdens de prijsuitreiking werden de
winnende films gefeliciteerd op Instagram.

Verantwoording
posten 2020
(6)

Coronabuffer

De coronabuffer is niet aangeraakt,
mede dankzij de meevaller van
Zabawas uit 2018. Dit bedrag wordt
ook voor 2021 gereserveerd.

(7)

Workshops

In verband met de coronacrisis, heeft
het NFFS in eerste instantie de
workshops niet meegenomen voor de
begroting van 2020. Toch is er
geprobeerd om de workshops te
realiseren. Echter, door de hectiek
rondom corona hebben scholen er geen
gebruik van kunnen maken. Het NFFS
gaat in 2021 wederom een poging doen
om dit in het programma op te nemen.

(8)

Lelystadﬁlm

De Lelystadfilm is een prijs die wordt toegekend
tijdens de prijsuitreiking. Het bedrag van EUR
2269 bestaat uit gelden die uiteindelijk niet zijn
uitgegeven voor de film van 2020. In totaal is er
EUR 750 uitgegeven. Het resterende bedrag
wordt geïnvesteerd in de toekomstige
Lelystadfilm.

(9)

Overige baten 2019

Naast de meevaller van Zabawas uit 2018, heeft
het NFFS nog andere meevaller waargenomen:
een crediteur uit 2019 van EUR 750 kwam te
vervallen. Daarnaast ontving het NFFS een
onverwachte betaling van een debiteur: een
school heeft alsnog inschrijfgeld betaald.

Dankzij de Gemeente Lelystad heeft het NFFS ook in het
coronajaar 2020 de competitie van scholierenﬁlms en de
prijsuitreiking kunnen realiseren. Het bestuur van het NFFS
en de vaste vrijwilligers hebben zich met vereende krachten
ingezet om al het benodigde werk te verrichten.
Dat alles stemt ons bijzonder dankbaar.
Dorée de Kruijk, algemeen directeur

Dankwoord

Sandra Grootenboer, voorzitter
Jan van Casteren, vice-voorzitter
Wayne de Boer, penningmeester
Kaylee van Schuilenburg, secretaris

