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VOORWOORD
Aan de start van het jaar 2020 had niemand kunnen vermoeden wat een jaar dit
zou worden. Voor onze organisatie gold dat we drie geweldige jaren achter de rug
hadden, met opbouwen van ervaring, kennis, successen en groei. De vierde editie
was dan ook uitgebreid in het aantal ﬁlms, maar ook met een jongerenjury en
een lokaal talent programma.
We stonden in maart in de start blokken, de puntjes op de i ontbraken. En toen
doorkruiste het coronavirus alle plannen voor het festival, maar ook voor het jaarrond.
We moesten ons herpakken, bijstellen van plannen, veel overleggen, annuleren en
afwachten wat er in het voorjaar zou gaan gebeuren.
In de loop van de maanden werd duidelijk dat deze situatie langer zou gaan duren
dan we in eerste instantie konden vermoeden. We maakten plannen voor de zomer
en het najaar 2020. We overlegden opnieuw met betrokkenen, fondsen, gemeente
en collega’s in het culturele veld. Vanaf juli maakten we een doorstart met onze
programmering, maar met veel beperkingen en continu wijzigende omstandigheden
die om aanpassingen vroegen.
In deze tijd is wel gebleken hoe betrokken en bevlogen het team is. Het heeft mij
aangenaam verrast hoe vindingrijk, ﬂexibel en creatief het team omging met deze
constant veranderende uitvoeringen van het programma. Het communicatie team
zorgde steeds voor heldere en reguliere informatie richting onze achterban.
Wij zijn ook dankbaar voor alle support die wij mochten ontvangen in deze tijd.
Natuurlijk zijn wij er ons van bewust dat het aangepaste programma mede
mogelijk werd gemaakt door de steun en ﬂexibiliteit van de gemeente Gorinchem,
cultuurfondsen en sponsoren.
In dit verslag delen wij met u wat wij hebben uitgevoerd en welke resultaten dit
heeft opgeleverd. Dat het een complex - en af toe zwaar - jaar was zal ik zeker niet
ontkennen, maar het heeft ons ook veel geleerd en gebracht. Het team is nog meer
gegroeid en ik heb er alle vertrouwen in dat de IFFG toekomst nog veel moois zal
voortbrengen.

Martin van Geﬀen
Voorzitter
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ORGANISATIE
De stichting IFFG werd opgericht op 23 december 2016. De bestuursleden
en vaste crew zijn zeer nauw betrokken en bevlogen als het gaat om ﬁlm,
cultuur en maatschappij.
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Achter de schermen
Martin van Geﬀen, voorzitter
Ferry Verheij, secretaris
Jan Ottevanger, penningmeester
Annemiek de Groot, bestuurslid
Anika van der Kevie, directeur
IFFG crew 2020
Elise van Loon, Coördinatie Filmeducatie
Krista Vos, Coördinatie Vrijwilligers
Christel van der Put, Communicatiestrategie on/oﬄine
Julia Ottevanger, Eventorganisatie & Promotie
Mienke Pouw, Contentmanager Website
Mika de Vrij, Productie Audio-Visueel & Vormgeving
Sabine Taal, Coördinatie Jongerenjury en -programma
Mikka Korner, Coördinatie & Uitvoering techniek

Het team vrijwilligers bestaat uit 45 personen in de leeftijd van 18 tot 75 jaar. Door
de coronacrisis is een groot deel van de vrijwilligers niet beschikbaar. We respecteren
hun keuze en begrijpen, zeker van de vrijwilliger op hogere leeftijd, dat hij/zij nu niet
inzetbaar is. Gelukkig hebben we circa 25 vrijwilligers die dit jaar actief zijn geweest.
Daar is het IFFG heel blij mee.
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UITVOERING, FEITEN
EN CIJFERS
Doelstellingen IFFG (conform beleidsplan 2019-2022):
1. Het culturele aanbod verruimen t.b.v. participatie van inwoners, bedrijfsleven
en andere instellingen/organisaties.
2. De blik van bezoekers en betrokkenen verruimen door het aanbod van ﬁlms
over de hele wereld. Dit draagt bij aan begrip, ruimte voor elkaar en een
gezonde samenleving.
3. Samenwerkingsverbanden creëren tussen de organisatie, vrijwilligers,
gemeente, scholen en bedrijven.
4. Betrekken van jongeren en ouderen.
Diverse betrokken organisaties, bedrijven, onderwijs
Met onze ﬁlmprogrammering besteden wij uitgebreid aandacht aan actuele mondiale
thema’s. Waar mogelijk betrekken wij organisaties die zich ook inzetten voor de
samenleving en gerelateerde thema’s. In 2020 werkten wij samen met:
- Gemeente Gorinchem en omliggende gemeenten
- Onderwijsinstellingen
- Cultureel-Maatschappelijke organisaties en ondernemers, waaronder Goeie Grutten
Impactfonds, Stichting Herenboeren, Amnesty International, COC-RotterdamGorinchem, Wereldwinkel, OneWorld, Stichting Kringloopcentrum Gorinchem,
Natuurcentrum Gorinchem, Buurt- en wijkhuizen, Gorinchem Beweegt
- Bedrijfsleven
- Welzijnsorganisatie Rivas, Alzheimer Nederland
Diverse acties i.s.m. diverse organisaties en ondernemers
• Diverse promotionele acties met Bakker Bas
• Win acties vrijkaarten via Supermarkt Plus vd Doel Gorinchem-Oost
• Moederdagactie browniepakket met IFFG kadobon i.s.m. Sweet Ima
• Actie met Cinemember – gratis 2 maanden ﬁlm kijken
• FB win actie i.v.m. 50e verjaardag directeur
• Promotie vega- en veganmaaltijd bij special Herenboeren i.s.m. Vitaminekantine
• Schrijfactie Write for Rights i.s.m. Amnesty International
• Sponsor thuispakket i.s.m. distributeur Cinéart en restaurant Metropole
• Bedankactie sponsoren/vrienden met Tony Chocolonely repen
• Mobiele collecte Anjer actie Prins Bernhard Cultuurfonds
• Club Kas Actie met Rabobank
Achterban
Het jaar startte prachtig met een nieuwjaarsspecial, een pop-up bij De Gezel, een
ﬁlmspecial Eten van eigen hof met Herenboeren en schoolvertoningen voor 1400
leerlingen. Op 16 maart moesten wij echter ons festival afblazen. Het communicatie
team heeft vanaf die dag onze achterban continu van actuele informatie voorzien,
maar ook in onze tweewekelijkse mailing plaatsten zij ﬁlmtips voor thuis. Dit werd
enorm gewaardeerd door de IFFG achterban. Menigmaal werden zij geprezen om
hun ﬁjne en heldere communicatieberichten. Op deze manier heeft het IFFG getracht
haar achterban zoveel mogelijk tegemoet te komen, binnen de beperkingen en altijd
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rekening houdend met de geldende maatregelen. Het IFFG zoekt altijd al graag de
samenwerking, maar zeker dit jaar was dat voor alle partijen van groot belang. Dit werd
door velen zeer gewaardeerd.
Toen in de zomer de programmering een doorstart kon maken, kwamen ook de
bezoekers direct weer naar onze vertoningen. Dat was ﬁjn en een goed teken. De eerste
buitenvertoning kende direct 100 bezoekers, wat op dat moment het maximaal haalbare
was. De IFFG buitenbioscoop was zeer geslaagd, maar ook het najaarsprogramma telde
regelmatig het maximaal aantal toegestane bezoekers.
We blijven onze achterban op reguliere basis informeren en betrekken bij de IFFG
programmering.
IFFG Educatief
Binnen het onderdeel IFFG Educatief werd het aanbod in nauw overleg met
cultuurcoaches, docenten en andere betrokkenen in het onderwijs uitgevoerd. In
februari en maart programmeerde het IFFG voor 1400 leerlingen in de provincie NoordBrabant. Dit was voor hen voor eerst dat zij met ﬁlmeducatie in aanraking kwamen.
Schoolvoorstellingen WAD in Bioscoop Hollywoud
Voor de scholen uit de Gemeente Altena en Oosterhout was er een speciaal
ﬁlmprogramma ontwikkeld voor leerlingen uit groep 6, 7 & 8 van het basisonderwijs.
Na overleg met de klankbordgroep werd gekozen voor de ﬁlm WAD. De docenten gaven
aan dat zij voor het thema natuur kozen omdat dit voor sommige kinderen hun eerste
ervaring werd met ﬁlmeducatie. Het lesmateriaal ontwikkelden wij in overleg met de
makers van WAD. De ﬁlmmaker Melchert Meijer zu Slochtern was bij alle vertoningen
in de zaal voor korte toelichting en vragen van de kinderen. In totaal namen 1400
leerlingen deel aan dit programma.
Schoolvoorstellingen Maand van Respect – Rocks en Te ver weg in bioscoop VUE
In de maand november besteedt de gemeente Gorinchem i.s.m. culturele partners
aandacht aan de Maand van Respect.
Dit jaar was het spannend of het door kon gaan i.v.m. de extra maatregelen en niet alle
schooldirecteuren durfde het aan om naar de bioscoop te gaan i.v.m. corona. Op 6
november draaiden wij toch voor 250 kinderen, in 9 shifts van maximaal 30 kinderen per
zaal, de ﬁlms Rocks en Te ver weg.
De PO leerlingen keken naar de ﬁlm Te Ver Weg. De ﬁlm sloot goed aan bij de actuele
thema’s in de klas volgens de docenten. Het verhaal gaat over twee jongens, waarvan 1
een Syrische immigrant is, die zijn verhuisd en nieuw zijn in de klas. Ze raken bevriend in
het voetbalteam waarin zij spelen.
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De VO leerlingen keken naar de ﬁlm Rocks. Een verhaal waar jongeren zich in
herkennen. Rocks heeft problemen thuis, haar moeder loopt weg, maar verbergt dit op
school en voor haar vriendinnen. Rocks raakt steeds verder in de problemen, doordat
zij moet zorgen voor zichzelf en haar broertje.
De docenten ontvingen vooraf de lesbrief en materiaal om te gebruiken in de klas en
voor de nabespreking.
Bezoekers
Dit jaar kwamen de bezoekers vooral uit de directe omgeving van Gorinchem, dit is
inherent aan de restricties die zijn opgelegd door de overheid. De leeftijden van de
bezoekers liggen tussen 9 en 80 jaar. De programmering trok dit jaar wel 20% nieuwe
bezoekers, vooral de zomerprogrammering.
Bezoekers jaarrond programma: 1000
Scholieren: 1650
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Programma overzicht 2020
We hebben dit jaar gebruik gemaakt van diverse buitenlocaties, bioscoop VUE en
Hollywoud en de theaters (zover zij open waren). In Theater De Nieuwe Doelen hebben
we sinds september een IFFG ﬁlmcafé met eigen horecafunctie. Dit café moest helaas
een maand na opening weer sluiten door de omstandigheden.
Locaties IFFG vertoningen: Theater Peeriscoop, Theater De Nieuwe Doelen, Bioscopen
VUE en Hollywoud, Natuurcentrum Gijs van Andelpark, gebouw en binnenplaats De
Koninklijke Bazuin, Kringloopcentrum De Gezel, Buitenplaats Schoolgebouw JP Waale.
Theater De Nieuwe Doelen is vanaf 1 september 2020 coronoproof ingericht met 1,5
meter afstand tussen de zitplaatsen en maximaal 120 stoelen.
19 januari

Nieuwjaarsspecial met Filmontbijt en de ﬁlm An Unexpected Love.
De middag werd de documentaire Galapagos getoond incl. Q&A met
regisseur Evert van den Bos

Feb/mrt

Schoolvertoningen gemeente Altena en Oosterhout: documentaire WAD
incl. Q&A’s met ﬁlmmaker Melchter Meijer zu Slochtern

14 februari

Black Ticket: zowel de locatie als de ﬁlm zijn een verrassing. De gasten
waren te gast bij Kringloopcentrum De Gezel en keken de ﬁlm Sibel

11 maart

Filmspecial duurzaamheid & agrarische thematiek met ﬁlmmaker
Barend Hazeleger en Herenboer Geert van der Veer: documentaire Eten
uit Eigen Hof

16-19 april

Festival geannuleerd (33 ﬁlmtitels, aantal uitgesteld naar 2021)

11 juli

Buitenbioscoop met de ﬁlm A Rainy Day in New York

23 juli

In het natuurcentrum voor de kinderen incl. limo en poﬀertjes: Mijn
bijzonder rare week met Tess

23 juli

Buitenbioscoop met thema duurzaamheid, tradities en de veranderende
wereld: Honeyland

31 juli

Jongerenﬁlmavond met de ﬁlm: As I Open My Eyes. Jonge ﬁlmmaker
Catherina Iosﬁdis verzorgde het nagesprek.

20-22 aug.

Zomerbuitenbios met de ﬁlms: Dolor Y Gloria, The Whistlers, La Belle
Epoque.
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20 sept

In het kader van wereld Alzheimerdag (21sept) toonde het IFFG de documentaire
Mother, met online interview met de maker Kristof Bilsen.

20 sept.

Ook in het kader van zorg de ﬁlm over Zak, een jonge man met autisme: Peaunut
Butter Falcon

28 sept.

Monday Movie Nigths met ﬁlms uit het festivalprogramma: The Third Wife

11 okt.

In het kader van Coming Outday twee ﬁlms over homoseksualiteit: And Then We
Danced, met een nagesprek met COC werkgroep en de wethouder Eelke Kraaijeveld.
’s Middags toonde het IFFG de ﬁlm Un portrait de la jeune ﬁlle en feu.

26 okt.

Monday Movie Night met Papicha.

6 nov.

Maand van Respect schoolvertoningen voor groep 6-8 PO en 1-2 VO met de ﬁlms Te
Ver Weg en Rocks.

18 nov.

De sponsorﬁlmavond vervalt maar we bezorgen een thuispakket met de ﬁlm: Un Fils
incl. drankje en erwtensoep.

30 nov.

Monday Movie Night met Parasite.

10 dec.

In het teken van Maand van Respect en Wereld Mensenrechten dag programmeerde
het IFFG de ﬁlm Atlantique. Twee keer met 30 bezoekers. Amnesty International was
aanwezig met de schrijfactie Write for Rights. Voor aanvang van de ﬁlms toonden we
via een livestream het Amnesty dagprogramma.

19 dec.

In verband met de lockdown is de jongerenﬁlmavond met de ﬁlm Carmen y Lola
verplaatst.
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Feedback docenten en bezoekers
Door het jaar heen vroegen we docenten, bezoekers, sponsoren en vrienden om
feedback op onze programmering en communicatie.
Een aantal reacties:
• De ﬂexibiliteit, professionaliteit en energie zijn top
• Dankbaar dat er toch nog ﬁlms uit festivalprogramma te zien zijn
• Heldere, duidelijke en relevante communicatie
• Docent: ‘deze ﬁlmervaring gaan mijn leerlingen nooit meer vergeten’
• Ondanks beperkingen, enorm ﬁjne sfeer
• Buitenbioscoop top, volgend jaar meer avonden en locaties graag
• Website is verbeterd, graag ook Engelse versie
• Docent ISK: ‘Voor mijn leerlingen is de ﬁlm soms wat moeilijk, graag deelname op lager
niveau’
• Ik kom nu niet i.v.m. corona, maar geniet van jullie thuis kijk tips.
Stagiaires in coronatijd afgestudeerd
Dit jaar kende het IFFG twee afstudeerstagiaires:
Mika de Vrij: Communicatie – Audio-visueel aan de Economische Hoge School Fontys
Tilburg
Julia Ottevanger: Communicatie & Events aan de Hoge School Utrecht
Voor onze stagiaires viel natuurlijk ook hun plan in duigen, er waren zoveel
veranderingen. Van school naar thuis studeren. Bij het IFFG geen festival, dus
persoonlijke enquêtes zoals gepland zaten er niet in. Er was geen festival om producite
opdrachten uit te voeren. Al met al veel veranderingen, maar met elkaar hebben we een
aangepast plan gemaakt. Zo kreeg Julia ervaring met ‘crisis’ communicatie, zij verzorgde
alle corona berichtgeving. Zij onderzocht ondertussen de ‘fan’ strategie, zodat we
meer mensen kunnen bereiken en bedacht acties om in verbinding te blijven met de
achterban.
Mika ging aan de slag met beeldverslaggeving, IFFG youtubekanaal en vormgeving t.b.v.
de communicatie en events. Zij onderzocht via online enquêtes of mensen in een cirkel
van 60km rondom Gorinchem op de hoogte zijn van het IFFG. Het bood ons inzicht in
waar wij nog (meer) in kunnen zetten op onze promotie. Dit is nu niet van toepassing,
maar in de toekomst zeker wel.
Beiden studeerden af met prachtige cijfers, resp. een 7,3 en 7,5. We zijn trots op het
succesvol afronden van hun stages. Beiden zijn nog steeds een aantal uren per week
actief voor het IFFG.
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COMMUNICATIE & PROMOTIE
Binnen de communicatie en promotie is dit jaar, naast de programmering, het
meeste aangepast en steeds weer gewijzigd. Waar wij natuurlijk gerelateerd
aan de geprogrammeerde ﬁlms inzetten op de doelgroepen die daarbij horen,
was nu ook van belang dat we inzetten op de inwoner van Gorinchem en direct
omgeving. Dit deed het team via de online kanalen: Facebook, Insta, Youtube en
onze maandelijkse nieuwsbrief.
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Drukwerk en corporate beeld
Het jaarlijkse corporate beeld, met dit jaar een foto van bekend fotograaf Jeroen
Toirkens, werd weer ontworpen door Studio Verheij. De programmaboekjes,
programmaﬂyers en posters voor het festival waren al gedrukt, toen wij helaas het
festival moesten afblazen.
Voor de rest van het jaar hebben we minimaal ingezet op drukwerk. We hebben een
ﬂyer gemaakt voor de zomer- en najaarsprogrammering. Maar vooral online promotie
ingezet.
Fondsen en sponsoren in beeld
Normaal gesproken toonden wij tijdens het festival bij elke ﬁlm de sponsorslides
waarop onze subsidiënten en sponsoren vermeld staan. Dit jaar hebben wij bij alle
vertoningen vanaf juli de sponsorslides getoond. Daarnaast staan zij vermeld op onze
website en staan de logo’s van Gemeente Gorinchem, Spijksepoort, NL Filmfonds, VSB
en Prins Bernhard Cultuurfonds standaard in de nieuwsbrief.
Samenwerkingsverbanden
MOOOV
Dit jaar hebben we maandelijks overleg gehad over de aanpak in coronatijd. We hebben
veel steun aan elkaar gehad en we blikken ook gezamenlijk vooruit naar 2021. Delen
kennis, ervaringen en overleggen over mogelijke strategieën.
Distributeurs, ﬁlmmakers & collega’s ﬁlmfestivals
Onze contacten met de distributeurs zijn goed. Ook dit jaar was er een ﬁjne
samenwerking en dachten zij met ons mee. Dit geldt ook voor onze contacten met
ﬁlmmakers en collega’s van de andere ﬁlmfestivals in Nederland en België. Waar
mogelijk hebben wij contact en wisselen kennis en ervaringen uit. Zo ondersteunen en
versterken wij elkaar.
Filmeducatie & regionale versterking
Het team Filmeducatie heeft regelmatig overleg, doet kennis op via het Film Educatie
Netwerk en de ﬁlmhub Beeldung. Daarnaast worden er nog steeds nieuwe contacten
gelegd in het onderwijs, in Gorinchem maar ook in de regio.
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Mediapartner
De Stad Gorinchem, Het Kontakt Alblasserwaard en Altena Nieuws zijn onze vaste
mediapartners. Dit jaar helaas niet zo van toepassing daar wij nauwelijks advertenties
hebben geplaatst Wel hebben zij onze redactionele stukken geplaatst van de
vertoningen die plaats vonden. Wij zullen dit jaar afsluiten met een bedankadvertenties
in alle drie de kranten.
Communicatiemiddelen
Website – is vernieuwd.
Promotieﬁlm en teaser met ﬁlmfragmenten programma 2020.
Social Media: alle berichten en evenementen werden geplaatst via Facebook en
Instagram.
Youtube IFFG: video’s met Q&A’s en panelgesprekken.
Maandelijkse mailing bereikt eigen netwerk, achterban en samenwerkingspartners.
Posters, IFFG programmaboekjes (oplage 15.000, grotendeels vernietigd) & ﬂyers.
Spijksepoort scherm: digitaal scherm op de gevel Spijksepoort t.b.v. aankondiging IFFG
events.
Sponsorslides met logo’s op scherm voor aanvang van elke ﬁlm.
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OVERZICHT GETOONDE
FILMS 2020

5

Film

Land

An Unexpected Love

Argentinië

Galapagos

Nederland

Sibel

Turkije

WAD

Nederland

Q&A ﬁlmmaker Melchert Meijer

Eten uit eigen hof

Nederland

Q&A regisseur Barend Hazeleger

A Rainy Day in NY

V.S.

Mijn bijzonder rare week met Tess

Nederland

Honeyland

Macedonië

As I open my eyes

Tunesië

Dolor y Gloria

Spanje

The Whistlers

Roemenië

La belle Époque

Frankrijk

Mother

België

The Peanut Butter Falcon

V.S.

The Third Wife

Vietnam

And then we danced

Georgië

Un portrait de jeune ﬁlle en feu

Frankrijk

Papicha

Algerije

Rocks

Engeland

Te Ver Weg

Duitsland

Atlantique

Senegal

Un Fils

Tunesië

Parasite

Zuid Korea
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Q&A

Q&A regisseur Evert van den Bos

Nagesprek met Catherina Iosoﬁdis

Online interview Kristof Bilsen (reg.)

Panelgesprek COC/Wethouder

Panelgesprek Vluchtelingenwerk

TOEKOMST IFFG

6

De vierde editie is geheel anders geworden dan we van tevoren hadden bedacht.
Met veel aanpassingsvermogen hebben we gelukkig toch nog een waardevolle
programmering neer kunnen zetten, in dit uitzonderlijk vreemde en complexe jaar.
Dat vroeg veel van het team. Het resultaat geeft aan dat het team doorzettingsvermogen, passie en een groot hart voor ﬁlm heeft. We hebben veel geleerd en
ontdekken ook nieuwe mogelijkheden. Het festival 2021 wordt een online editie,
een geheel nieuwe dimensie waarbij ons bereik landelijk zal zijn. We breiden het
jaarrondprogramma uit, om toch zoveel mogelijk bezoekers de kans te geven ﬁlm te
kijken. Want ongetwijfeld hebben we voorlopig nog met beperkte bezoekersaantallen
te maken. We zullen nog even moeten afwachten wanneer wij weer internationale
gasten kunnen ontvangen, maar onze technici hebben ondertussen meer en meer
ervaring met online interviews, livestream en opnames in de zaal.
Het actuele wereldcinema aanbod met mondiale thema’s staan voor ons altijd
centraal. Ook in 2021 zullen wij er alles aan doen om onze programmering te
realiseren, waarbij we de geldende maatregelen niet uit het oog verliezen. Met behulp
van alle betrokkenen, fondsen, sponsoren, donateurs, bezoekers en vrijwilligers
kunnen wij dit realiseren. Samen maken we wereldcinema toegankelijk voor iedereen!
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FINANCIEEL VERSLAG
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