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VOORWOORD
In december 2021 vierden wij ons 5-jarig bestaan. Wij zouden vijf prachtige
IFFG jaren achter de rug hebben, en in vele opzichten is dit gelukkig ook zo.
De resultaten zijn er, veel bezoekers weten hun weg te vinden naar de IFFG
vertoningen, scholieren en docenten genieten jaarlijks van het aanbod, de
samenwerkingspartners, zoals Vluchtelingenwerk, Amnesty International, COC
werkgroep Gorinchem en vele anderen krijgen een podium en jongeren doen
ervaring op via diverse werkplekken.
Maar het wereldwijde coronavirus zorgde ook in de culturele sector voor moeilijke
tijden, tijden waarin er continu werd gevraagd om aanpassingen en annuleringen. De
veerkracht van de organisatie is groot gebleken en er werd continu ingespeeld op de
omstandigheden, de veiligheid en de behoefte van de IFFG bezoekers.
Het 1e kwartaal moest het team de vertoningen laten vervallen en in februari werd
duidelijk dat de kans van een fysiek festival minimaal zou zijn, dus over naar het
scenario van een hybride of online festival. Als blijkt dat het alleen online kan plaats
vinden, zet het team alles op alles om haar achterban thuis van wereldcinema te
voorzien, inclusief randprogrammering en een thuis geniet-pakket.
In overleg met de gemeente Gorinchem worden er extra vertoningen gepland in
het jaarrond programma. Zo waren er de zomer door 10 IFFG Zomer Buitenbios
vertoningen en was er ook aandacht voor de kleintjes i.s.m. de Bibliotheek Gorinchem.
In het najaar waren er verschillende specials met sociaal-maatschappelijke thema’s.
Het was fijn, om tussen diverse lockdowns en met beperkende maatregelen, toch onze
filmliefhebbers te verrijken met parels van films, ontmoetingen en nagesprekken.
En al was het in veel kleiner verband dan we hadden gewenst, vierden we het 5-jarig
bestaan van het IFFG. Want ondanks de tegenslag door het wereldwijde coronavirus,
heeft het IFFG zich in de laatste vijf jaar stevig gepositioneerd, niet alleen in Gorinchem
en omgeving, maar ook in de landelijk filmsector.
Vol vertrouwen en met veel enthousiasme gaan wij de toekomst tegemoet, op naar nog
veel meer bijzondere en verrassende IFFG jaren.

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
Patricia Hofman, penningmeester
Annemiek de Groot, secretaris
Jan Ottevanger, bestuurslid
Anika van der Kevie, directeur
IFFG crew 2021
Ferry Verheij, Vormgeving & Fotografie
Christel van der Put, Communicatiestrategie
Julia Ottevanger, Event Productie & Promotie
Mienke Pouw, Contentmanager Website
Mika de Vrij, Productie Audio-Visueel
Catherina Iosofidis, Productie Audio-Visueel
Martin van Geffen, programmeur
Sabine Taal, Coördinatie Jongerenjury en -programma
Elise van Loon, Coördinatie Filmeducatie
Krista Vos, Coördinatie Vrijwilligers
Mikka Korner, Coördinatie & Uitvoering techniek
Het team vrijwilligers bestaat uit circa 45 personen in de leeftijd van 20 tot 78 jaar.
Door de voortdurende Covid-19 omstandigheden is een deel van de vrijwilligers niet
actief geweest. Vanuit de organisatie houden we de vrijwilligers betrokken door de
kwartaalnieuwsbrief, een attentie thuis en online meetings. De vrijwilligers die actief
waren op de werkvloer, konden de films op locatie bekijken. Het IFFG is natuurlijk heel
blij dat zij zo betrokken blijven.
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UITVOERING, FEITEN
& CIJFERS 3E EDITIE
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.
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Door het filmfestival online aan te bieden hebben wij de bovenstaande doelstellingen
gerealiseerd en gaan hierop in via de onderstaande evaluatie.

Het Festival 14-18 april
Online aanbod & thuis kijken
In aanloop naar het festival werd duidelijk dat we vanaf december geen screenings
in de zalen konden laten plaats vinden. Dit betekende dat wij eigenlijk alleen via onze
onlinekanalen mensen konden (ver)binden aan ons wereldcinema aanbod.
Net als vorig jaar bleven wij onze bezoekers en kijkers voorzien van thuiskijktips en
actuele informatie over films uit het genre wereldcinema. De betrokkenheid en de
feedback op onze nieuwsbrieven geeft aan dat wij hiermee een behoefte invullen. De
waardering is hoog.
Om de kijker thuis goed mee te nemen in een festival beleving creëerden wij
een 10-weken campagne waarin we onze volgers op de hoogte brachten van het
programma dat er aan kwam. Door de campagne ‘Wat zie jij?!’ reageerden mensen
op elkaar en deelden tips over wat te gaan zien. We betrokken onze vrijwilligers en
jongerenjury door een online meeting en quiz en de vraag of zij het aanbod ook wilden
delen met hun achterban.
30 films
In de aanloop naar dit festival werd de filmselectie bepaald door het actuele
wereldcinema aanbod, dit werd deels beïnvloed door de on- en offline mogelijkheden.
De filmlijst moest tot een aantal weken voor aanvang worden aangepast, omdat niet
voor alle voorgeselecteerde films een toestemming kwam voor online vertoningen. De
filmprogrammeur en filmcommissie wisten een zeer divers en actueel aanbod samen te
stellen, met de juiste balans van aanwezigheid van films afkomstig van de continenten
Zuid-Amerika, Afrika en Azië. Ons programma kende (voor)premièrefilms met boeiende
en interessante Q&A’s en panelgesprekken waar we trots op zijn.
Verbinding
Ondanks het feit dat wij de bezoeker dit jaar niet konden ontmoeten tijdens het festival,
hebben wij toch de verbinding met hen weten te leggen. Via diverse kanalen werd de
communicatie en interactie gestimuleerd. Wij mochten dan ook veel mooie en lovende
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reacties van kijkers ontvangen. De actie via #iffgindewoonkamer zorgde voor delen
van foto’s van thuiskijkers. De winactie van drie unieke gegraveerde vazen van Sommer
Glass Art zorgde voor leuke reacties van IFFG bezoekers. En de thuiskijker kon zijn avond
compleet maken door bij de lokale horeca ondernemer restaurant Metropole een
filmmenu te bestellen.
Sponsoren en vrienden
Voor aanvang van de openingsavond ontvingen de sponsoren een gevulde IFFG tas, zo
konden zij samen met ons proosten op een mooi festival en genieten van wat lekkers.
Deze pakketten werden mede-mogelijk gemaakt door de lokale ondernemers: Het
Kleine Uiltje, Alexanderhoeve en OlalaChocola.
De IFFG vrienden ontvingen een OlalaChocola reep met IFFG logo om hen veel
kijkplezier te wensen.
De tien grote sponsoren ontvingen ook een gesigneerd boek van de fotograaf Reinout
van den Bergh, die het beeld leverde voor de IFFG poster en campagne 2021.

Awards
De Youth Jury Award IFFG 2021 werd uitgereikt door onze eerste jongerenjury. Zes zeer
enthousiaste en gemotiveerde jongeren beoordeelden zeven films. Dit deden zij aan
de hand van de beoordelingsformulieren en gesprekken onder begeleiding van onze
coördinator Sabine Taal. Er werd gedebatteerd en uitgebreid overlegd. De film Canción
sin Nombre was de winnaar, hun beoordeling lees je uitgebreid in het juryrapport op de
website. Een film die hen allen enorm raakte, niet alleen door het verhaal maar ook door
de cinematografie.
Een special mention ging naar de film No Hard Feelings, daar het een ‘close finish’ was
met de winnaar.
De Audience Award werd bepaald door de online stemmen die het IFFG ontving.
De publieksfavoriet was The End will Be Spectacular van regisseur Ersin Çelik. Een
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verhaal over de harde strijd in Noord- Koerdistan, maar bovenal ook een film over
doorzettingsvermogen en kameraadschap. Op een zeer bijzondere wijze gefilmd.
Lokaal Talent Programma
Net als bij de fysieke editie, bestond dit jaar de mogelijkheid voor talent dichterbij huis
om zijn of haar film in te sturen. Wij vinden het enorm belangrijk om beginnend en jong
talent een podium te bieden.
Films Ster en Hopsa Heisasa
De film Ster van Catherina Iosofidis was in 2020 al ingezonden. Nu was de film online
te zien, gezamenlijk met de film Hopsa Heisasa van Vincent van den Ouden. Catherina
won met haar film in 2019 de St. Joost Penning. Vincent van den Ouden heeft een
gevarieerd filmrepertoire. Van intieme drama’s tot excentrieke komedies tot duistere
sprookjes; al deze genres komen terug in zijn oeuvre. Ook hij verdiende met zijn werk
al meerdere nominaties. In een boeiend panelgesprek vertelde Vincent meer over zijn
werk en wat er bij komt kijken.
Extra
Via ons randprogramma boden we de Iranese kunstenaars c.q. filmmakers Farhad
Foroutanian en Sara Behrad een podium voor het tonen van hun CARTOONALS die
zij maakten in coronatijd. Zij combineren hun tekenwerk met bewegende beelden en
muziek. Voor aanvang van de films was er een korte CARTOONAL te zien. De andere
items zag men in het randprogramma gevold door een interview over hun werk.
Talentonwikkeling
Bij het IFFG wordt jaarlijks ruimte geboden aan jonge mensen om zich verder te
ontwikkelen. Aan de twee stagiaires die in 2020 afstudeerden in respectievelijk
communicatie & events en audiovisuele communicatie, bieden wij een werkervaringsplek voor één dag per week. In het kader van het online filmfestival
ontwikkelden zij samen de audiovisuele communicatie. Mika de Vrij en filmmaker
Catherina Iosofidis namen alle opnames in onze IFFG studio en de opnames rondom
het programma voor de jongerenjury voor hun rekening.
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Jongerenjurylid Luna Verheij zal haar meewerkstage communicatie invullen bij het IFFG
in de maanden mei en juni.
Aangezien de culturele en creatieve sector het zwaar te verduren heeft, zijn zij des te
blijer dat er ruimte is voor deze werkervaringsplekken. Het IFFG stelt zich tot doel ruimte
te bieden aan talentontwikkeling, tijdens het festival maar ook het jaar rond.
Samenwerkingsverbanden
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. Wij werken samen met:

•

Gemeente Gorinchem en omliggende gemeenten

•
•

Onderwijsinstellingen
Cultureel-Maatschappelijke organisaties en ondernemers, waaronder Vereniging
Vluchtelingenwerk, Goeie Grutten Impactfonds, Amnesty International, COCRotterdam-Gorinchem, Wereldwinkel, Stichting Kringloopcentrum Gorinchem,
Natuurcentrum Gorinchem, Buurthuizen, Gorinchem Beweegt, Bibliotheek aan Zet
Gorinchem, Gorcums Museum, jongerenwerk In de Ruimte.

•
•

Bedrijfsleven
Welzijnsorganisatie Rivas, Alzheimer Nederland

Overleggen landelijk
Waarschijnlijk door de situatie waarin we gezamenlijk zijn beland en het feit dat we veel
meer online actief zijn, zijn er verschillende overlegvormen en meer samenwerkingen tot
stand gekomen. Zo delen we (online) ervaringen en kunnen we elkaar versterken waar
nodig.
Op regelmatige basis overlegt het IFFG met haar collega’s van Film by the Sea, LIFF en
Noordelijk Filmfestival. Met betrekking tot het filmeducatie programma overleggen we
met de Filmeducatiehub Zuid Holland en Movies That Matter. Zelf gaven wij, op verzoek,
met plezier advies aan medewerkers van LIFF en Roffa Mon Amour over de aanpak van
de jongerenjury en -programma.
Diverse acties i.s.m. ondernemers
•

Diverse (promotionele) acties met Bakker Bas

•

Win acties unieke IFFG vazen Sommer Dutch Glass Art

•

Actie filmmenu met restaurant Metropole

•

Projectie IFFG op historische panden in de stad – delen en liken

•

Boekenlegger IFFG i.s.m. boekhandel De Mandarijn

•

Winactie film naar keuze via Citymarketing Gorinchem
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Jongerenjury
In 2020 had er een selectie plaats gevonden van jongeren die wilden deelnemen aan de
jongerenjury. Zij bleken nog steeds enthousiast en zijn de eerste jongerenjury IFFG bij een online
editie. Zes jongeren, in de leeftijd van 14 tot 22 jaar, hadden hun eerste online meeting maart. Ter
verdere voorbereiding ontvingen zij een thuispakket: een IFFG tas met informatie en lekkers.
Tijdens het festival mochten zij op locatie in de grote zaal naar de films kijken. Aan de hand van
beoordelingsformulieren gingen zij na afloop met elkaar in gesprek over de film. Naast jureren
werd hen een programma aangeboden. Zo namen zij deel aan de workshop van filmmaker Rick
Roos: script en eerste ontwikkeling van het maakproces van film. Annemiek de Groot en Christel de
Gier verzorgden een workshop inzake communicatie, in woord en beeld. De jongerenjury was zeer
enthousiast en betrokken, het was erg boeiend om hen aan het ‘werk’ te zien.
Ouderen
Via onze mailings en duidelijk stappenplan (via pictogrammen) hebben wij de thuiskijker op leeftijd
zoveel mogelijk ondersteund bij het comfortabel kijken van de films. Door vooraf informatie te sturen
in heldere taal zijn we erin geslaagd de kijkers te laten genieten van de films in de woonkamer. De
informatie over het IFFG werd ook geplaatst op het seniorenweb. Daarnaast ontvingen we via onze
feedback reacties van het oudere publiek over het feit dat zij blij zijn met wereldcinema aanbod met
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(deels) Nederlandse ondertiteling. Dit is bij de grotere festivals regelmatig alleen mogelijk
met Engelse ondertiteling.
IFFG Educatief
Binnen het onderdeel IFFG Educatief wordt sinds het coronavirus heel wat gepuzzeld.
Mochten we in november maar een beperkt aantal leerlingen in de zalen ontvangen,
nu moesten we vier weken voor aanvang van het festival zelfs besluiten dat dit
geheel onmogelijk was. Ook voor de schoolvoorstellingen gingen we over op online
vertoningen. De docenten hadden zich vooraf ingeschreven en wij stelden hen de vraag
om de film in de klas aan te bieden. Niet alle docenten maakten hier gebruik van, dit
kwam mede door de lastige omstandigheden rondom thuisonderwijs.

We zijn blij dat we bijna 300 leerlingen via het online aanbod hebben kunnen bereiken.
De docenten ontvingen een IFFG film in de klas pakket. Hierin zaten IFFG materialen ter
bevordering van de festivalsfeer in de klas, popcorn en een drankje. De film werd in de
klas nabesproken, gezien de hectiek in het onderwijs maakten zij deze keer geen gebruik
van aanvullend lesmateriaal. Via codes keken een aantal leerlingen de film thuis.
Films The Crossing, Te Ver Weg en Rocks.
De film The Crossing (De Vlucht) en Te Ver weg werden in het basisonderwijs vertoond.
De verhalende films nemen de jonge kijkers mee in de thematiek rondom vluchten in
oorlog en gevlucht zijn om elders opnieuw te beginnen.
Voor voortgezet onderwijs toonden we de alom geprezen film Rocks. Deze film zat
ook in het novemberprogramma van 2020, maar werd toen door de omstandigheden
slechts door een kleine groep voortgezet leerlingen bekeken. Dit verdiende een
herkansing.
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Resultaat
Online Bezoekers
Zes weken voor aanvang werd onze communicatie- en promotie campagne geheel gericht op online
festivalbezoek. Het team heeft alles op alles gezet om de IFFG bezoeker uitgebreid en duidelijk te
informeren over de mogelijkheden van hun online festivalbezoek.
In aanloop zorgen voor meer audiovisuele productie
om de kijker ook thuis de festivalbeleving mee te
geven, is een grote uitdaging. Gezien de positieve
feedback en het bereiken van nieuwe bezoekers mogen
we het zeer geslaagd noemen. Je online zichtbaar
maken met een aantrekkelijk aanbod, tussen het
enorme online filmaanbod, is een intensief proces. In
hetzelfde weekend was er ook veel aandacht voor onze
collega’s van Imagine filmfestival, Movies That Matter
en Go Short. Online was er dus veel te kiezen voor de
thuiskijkers.
We bereikten rond de 2400 online kijkers (1100 tickets).
Ons laatste fysieke festival in 2019 telde we 2400
bezoekers. Gezien wij vorig jaar geen festival hadden,
alle beperkingen van het thuis blijven en kijken en
slechts sinds 2017 bestaan, zijn we zeer tevreden.
Het live event van de openingsavond werd 220 keer
gestreamd. Het slot van het festival via een livestream
leverde 200 streams op. Via Youtube werd deze
opname later ook nog 140 keer bekeken.
Van de online bezoekers keek 15 % voor het eerst een film bij het IFFG. De kijker in de leeftijd van
18-35 jaar telde 12% van de totale kijkers, mooi dat we ook deze doelgroep hebben bereikt. Er zijn
zeker ook kansen ontstaan, die wij in de toekomst graag verder onderzoeken.
Feedback bezoeker
Natuurlijk hadden we, net als meerdere bezoekers in hun feedback aangeven, liever een fysiek
festival gehad. Maar we hebben veel complimenten ontvangen voor: de professionaliteit, heldere
communicatie, fantastische helpdesk en snelle support, actueel en rijk filmaanbod, veel waardering
voor het feit dat films 72 uur te bekijken waren en de organisatie en interactie bij deze gehele nieuwe
dimensie online.
In onze enquête geeft 41% van de kijkers aan, mogelijk ook online te blijven kijken wanneer de zalen
weer open zijn. Mogelijk biedt dit kansen om in hybride vorm te blijven aanbieden, zeker voor het
bereiken van mensen die minder of niet mobiel zijn.
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Jaarrond programma
Na het online festival hebben we direct ons jaarrondprogramma uitgerold. De hele
zomer konden filmliefhebbers terecht bij de IFFG Zomer Buiten Bios. En in het najaar
weer bij de IFFG Specials. Het kende in totaal 2600 bezoekers, waaronder deelnemende
scholieren.
Op 25 september organiseerde de Bibliotheek AanZet Gorinchem een informatiedag.
Het IFFG was hier aanwezig en verzorgde een korte workshop voor jongeren ‘Wat zie jij,
hoe kijk je naar een film’. Daarnaast ging de organisatie in gesprek met bezoekers over
de thematiek van wereldcinema.
Schoolvertoningen
In november, tijdens de Maand van Respect, toonde het IFFG i.s.m. theaterhuis
Gorinchem o.l.v. Mirjam van den Bogaard, cultuurcoach Raija de Hoog en Bo Diversity
de Gorkumse documentaire: Zoals ik ben. Deze documentaire kwam tot stand in het
kader van het Regenboogproject en werd bekeken door 1000 scholieren.
Voor de PO scholieren was er weer een bezoek aan de bioscoop mogelijk, waarbij
rekening gehouden werd met de benodigde afstand. Door de voortdurende
coronamaatregelen wilden nog niet alle scholen gebruik maken van aanbod buiten
school, circa 250 leerlingen genoten van Mijn leven is een circus en Dhanak.
Voor de vertoningen werd dit jaar gebruik gemaakt van diverse buitenlocaties, bioscoop
VUE, Theater De Nieuwe Doelen, Theater Peeriscoop, Bibliotheek Aan Zet en scholen.
Theater De Nieuwe Doelen is coronaproof ingericht met 1,5 meter afstand tussen de
zitplaatsen en maximaal 120 stoelen.
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9-10 juli
23-24 juli
19-21 augustus
25 augustus
27-29 augustus
19 september
27 september
1 oktober
10 oktober
12 oktober
25 oktober
5 november
11 november
9-18 november
24 november
9 december

Zomer Buitenbios in de wijk
Zomer Buitenbios in het park
Zomer Buitenbios aan de wal
Spruitjes Cinema
Buitenbios op het Slot
Special Alzheimer
Monday Movie Night
IFFG in de regio (Noorderhuis)
Special Coming Out Day
Special Goeie Grutten
Monday Movie Night
Maand van Respect PO vertoning
Maand van Respect,Migratie/Vluchten
VO vertoningen LHBTIQ+ docu
IFFG Connects – sponsoravond
IFFG Connects – vriendenmiddag

Haarwijk – Lingewijk
Gildenwijk
Bazuin – Vesting
Bibliotheek Aan Zet
Slot Loevestein
VUE Cinema
De Nieuwe Doelen
Noorderhuis Noordeloos
De Nieuwe Doelen
Theater Peeriscoop
De Nieuwe Doelen
VUE cinema
De Nieuwe Doelen
Voortgezet Onderwijs Gorinchem
De Nieuwe Doelen
De Nieuwe Doelen

Geannuleerd i.v.m. een lockdown: De Nieuwjaarsspecial en Monday Movie Night november. Verder
zijn er beperkende bezoekersaantallen geweest i.v.m. 1,5 meter afstand en gebruik van mondkapjes.
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COMMUNICATIE & PROMOTIE
Binnen de communicatie en promotie is dit jaar, naast de programmering, het meeste
aangepast en steeds weer gewijzigd in verband met de getroffen maatregelen rondom
Covid-19. Zes weken voor aanvang van het festival pasten we de koers van de promotie
aan in verband met het dat fysieke programmering definitief moest vervallen. Het
team bewoog continu mee en creëerde een passende strategie via de on- en offline
communicatie kanalen.
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Benadering reguliere (online) bezoeker
De reguliere bezoeker werd benaderd via de volgende communicatiemiddelen:
Persberichten, advertenties, direct mailing, programmakrant (huis-aan-huis regio
Gorinchem oplage 35.000) sociale media, evenementen platforms, fysiek via posters,
flyers, reclameschermen binnenstad, projectie vier locaties vesting, schermen in NS
treinen en led reclame zuil langs A15.
Doelgroepen
1. Inwoners Gorinchem en regio
2. Landelijk cultuur/film liefhebbende mens
3. Filmfanaten
4. Senioren, jongeren en studenten
Publieksbereik
Vanaf het najaar 2021 zijn er vooraankondigingen van het festival geweest. Vanaf
januari wordt de berichtgeving geïntensiveerd naar wekelijkse berichten. In de 10
weken festivalcampagne ‘Wat zie jij?’ werkten we met een opbouw en verspreiding over
diverse kanalen met aankondigingen over het programma aanbod. In deze 10 weken
werd de visuele campagne gekenmerkt door de slogan: Duik diep I Ga ver I Sta sterk.
Hiermee refereerden wij aan het filmaanbod: duik diep in verhalen, ga ver over de
wereld en sta sterk door je te laten informeren.
Voor het jaarrond programma aanbod is er een 2-wekelijkse nieuws mailing. En worden
de sociale mediakanalen gebruikt, als wel de persberichten in de regionale kranten.
Benadering specifieke doelgroepen
• Kinderen 6-12 jaar
Via ouders, docenten en scholen, verenigingen, sport- en buurtcoaches en sociaalculturele organisaties of religieuze gemeenschappen zijn aankondigingen off/online
verspreid
• Jongeren 12-18 jaar
Via ouders, onderwijs, jongerennetwerken en initiatieven, pers en sociale media.
• Inwoners van diverse afkomst
Via familie- en vriendenkring, sociaal-maatschappelijke en culturele netwerken, kerken
en moskeeën werden besturen en organisatoren benaderd.
• Inwoners met een (fysieke) beperking
Via sociaal domein, vrienden- en familiekring, buurt- en sportcoaches, scholen,
verenigingen, pers en sociale media. De zorgorganisaties Stichting Syndion en Rivas
werden benaderd voor berichtgeving via hun intranet.
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•

Inwoners met immigratie achtergrond
Via sociaal domein, sociaal-culturele partners, scholen en gemeenten werden zij
geïnformeerd. Deze doelgroep was moeilijker te betrekken bij een online editie.

Drukwerk en corporate beeld
De IFFG huisstijl wordt verzorgd door Studio Verheij in Noordeloos. Hier ligt de basis van
alle IFFG uitingen. De jaarlijkse poster wordt ontworpen na overleg met de werkgroep.
Dit jaar een indrukwekkend beeld van fotograaf Reinout van den Bergh, curator van
BredaPhoto. Hij maakte deze foto in Kameroen, waar de lokale bevolking onderhevig is
aan de ontwikkelingen van een haven, een project uitgevoerd door Chinezen. De foto
komt uit zijn recente boek Eboundja. Er was een lezing en signeersessie gepland, die
helaas niet door kon gaan. Wel ging Reinout in onze studio in gesprek met fotograaf en
vormgever Ferry Verheij. Dit panelgesprek is terug te vinden op het IFFG youtube kanaal.

Samenwerkingsverbanden
MOOOV België
Al jaren werken wij nauw samen met creatief directeur van MOOOV België Marc Boonen.
De kennis en expertise uitwisseling is van grote waarde. Wederzijds promoten wij de
filmfestivals en brengen films met een brede blik op de wereld onder de aandacht.
Distributeurs & collega’s filmfestivals
Onze contacten met de distributeurs zijn goed, er wordt zeer prettig samengewerkt. Ook
in deze onzekere tijden met het Covid-19 virus is er ruimte voor overleg en support. 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. Dat is in dit jaar alleen nog maar sterker en meer geworden, wat wij allen
als aangename input ervaren.
Fondsen en sponsoren in beeld
Normaal gesproken tonen wij tijdens het festival bij elke film de sponsorslides waarop
onze subsidiënten en sponsoren vermeld staan. Bij aanvang van elke film uit het
online programma waren nu onze subsidiënten en sponsoren in beeld. Daarnaast
staan zij vermeld op onze website en besteedden wij aandacht aan hen op de
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sociale mediakanalen, in de pers en op de schermen in de buitenruimte. De logo’s
van Gemeente Gorinchem, Spijksepoort, NL Filmfonds, VSB fonds en Prins Bernhard
Cultuurfonds staan op ons drukwerk en in onze nieuwsbrief.
Communicatie- en promotiemiddelen
• IFFG website
• IFFG promotiefilm en teaser 2021
• NS – IFFG promotie online festival in treinen
• Spijksepoort scherm: digitaal scherm op de gevel van de Spijksepoort t.b.v.
aankondiging IFFG
• Advertentiezuilen snelweg: A15
• Promotie IFFG schermen etalage en theater
• Promotie via projectie op vier historische locaties in de vesting Gorinchem
• Social Media: berichten en advertenties via Facebook, Instagram, Linked-In en
Youtube.
• Posters, programmakrant (oplage 35.000) & flyers
• Direct mailing
• Pers: Bij filmfestival zijn de lokale, regionale en landelijke pers benaderd.
• Interviews: In de Stad Gorinchem zijn er in 6 weken voor het filmfestival interviews
geplaatst. De geïnterviewden zijn betrokkenen of hebben een relatie tot film. In
deze serie een jonge en internationale regisseur, de directeur van het festival, een
jongerenjurylid, een technicus en een docent.
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•
•
•

Free Publicity: Regionale kranten via persberichten, promotie evenement via online
platformen, vrienden en ambassadeurs IFFG. Online via delen binnen het netwerk.
Gorkum TV: De lokale omroep Gorkum TV maakt promotievideo.
Media partners: DPG media, AD Rivierenland, Altena Nieuws, Het Kontakt, Gorkum
TV.

•

Advertenties: Groene Amsterdammer, VPRO gids, regionale kranten, Espanje, De
Filmkrant.
Bereik
Hieronder een overzicht van meetbaar bereik. Daar komt bovenop het minder makkelijk
te meten bereik via zoekmachines, website, reclamezuilen snelweg, schermen in stad en
treinen.
• Regionale kranten: oplage 100.000
• AD Rivierenland: bereik 112.000 (oplage 50.000)
• VPRO gids: bereik 313.000 (oplage 141.000)
• Groene Amsterdammer: 122.000 (oplage 25.000)
Sociale Media:
• Nieuwsbrief: 1700 ontvangers, 139 nieuwe aanmelders in aanloop festival en 250
aanmelders in najaar.
• Instagram: bereikte 32.2K accounts, 45% meer, dit genereerde ook 10% nieuwe
volgers. We zijn gebruik gaan maken van Linktr.ee zodat we bezoekers/gebruikers/
volgers van ons Instagram-kanaal naar verschillende plekken kunnen doorverwijzen.
Tijdens het festival waren de items: Website, Festivalprogramma, Veelgestelde
vragen en Video’s.
• Facebook: volgers 1654, waarvan 229 nieuwe volgers. Bereik rondom festival:
162.000.
• Youtube werd meer bekeken dan voorheen, gemiddelde kijkers: Trailers ca. 15 keer,
Panelgesprekken ca. 30 keer, Q&A’s ca. 40 keer, Slotavond ca. 140 en Aftermovie 60
keer.
• LinkedIn Bedrijfspagina: deze pagina is het meest recent ontwikkeld, telt 100 volgers
maar daar zag je wel toename bezoekers rondom festival. Via Linked In worden
berichten van de festivaldirecteur op haar eigen pagina goed bekeken.
• De Filmkrant online: advertentie en redactioneel in nieuwsbrief.
• Magazine Espanje online: artikel IFFG Spaanstalige films: bereik 15.000
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Online aankondigingen via partners als Citymarketing Mooi Gorinchem,
Woningcorporaties en culturele aanbieders.
Overige lokale Samenwerkingspartners
Woonboulevard Spijksepoort stelt het jaarrond promotiescherm ter beschikking voor
onze uitingen.
Bank van Noppes in de Zusterstraat verschafte de ruimte voor vergaderingen en
vrijwilligersbijeenkomsten.
Sommer Beheer stelde het leegstaande pand in de Kelenstraat beschikbaar voor onze
IFFG Promotie.
VVV/Mooi Gorinchem zorgde voor het delen en plaatsen van alle IFFG aankondigingen
en programma via hun promotiekanalen.
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OVERZICHT GETOONDE FILMS

5

De afgelopen periode wordt iedereen gehinderd door de Covid-19 omstandigheden
en beperkende maatregelen. Maar als je filmmaker bent en je productie is na jaren
klaar voor de première en de bioscoopzalen, is het extra wrang als jouw werk niet op
het grote doek komt. Onze organisatie hecht een groot belang aan het wereldcinema
aanbod en heeft dan ook bij de online editie gezocht naar de parels en bijzondere
regisseurs die uniek werk opleverden afgelopen jaar.

Een selectie van films met de focus op drie thema’s Identiteit, Mensenrechten en
Duurzaamheid. Deze drie thema’s waren het vertrekpunt bij het maken van de keuzes
voor het filmaanbod. Het zijn urgente thema’s binnen de huidige samenleving, via film
zetten wij als organisatie in op bewustwording, kennis en dialoog.
In het kader van het online filmfestival vielen een aantal door ons geselecteerde titels
af. Maar met vijf première films, een film in eigen distributie, twee afstudeerfilms en een
bonus korte film CARTOONAL van de Iranese filmmakers Farhad Foroutanian en Sara
Berhad zijn wij trots op ons rijke online aanbod. Op de volgende pagina het overzicht
met filmtitels.
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Festival
Film

Land

Q&A

Notre-Dame du Nil – première NL

Rwanda

Openingsfilm met Atiq Rahimi

Te Ver Weg - educatie

Duitsland

The Crossing – première NL

Noorwegen

Rocks - educatie

Engeland

True Mothers

Japan

Intro Naomi Kawase

Night of the Kings – voorpremière

NL

Ivoorkust

Karnawal

Argentinië

Q&A Juan Pablo Felix

The Great Green Wall

Mali

The Unknown Saint

Senagal

Eenmalig in NL

Go Youth!

Mexico

Q&A Carlos Armella

Yalda

Iran

Between Heaven & Earth

Palestina

Chuskit

India

Moving On

Zuid Korea

Kuessipan

Canada

The Dog who wouldn’t be quiet

Argentinië

143 Sarah Street

Algerije

Cancion sin Nombre – NL première

Peru

You will die at twenty

Soedan

Los Sonambulos

Argentinië

This is not a burial it’s a resurrection

Lesotho

Noah Land

Turkije

Intro Cenk Ertürk

The End will be spectacular

Syrië

Eenmalig in NL

Son-Mother

Iran

No Hard Feelings

Duitsland

Öndög

Mongolië

La Llorana

Guatamala

I am Greta

Zweden

The Mole Agent

Chili

Q&A Yoon Dan Bi
Q&A Ana Katz
Q&A Melina León

Panelgesprek jongeren en LHBTIQ+

Q&A Maite Alberdi

Lokaal Talent Programma
Ster

NL

Hopsa Heisasa

NL
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Q&A Vincent van den Ouden

Jaarrond vertoningen
Film

Land

Q&A

Sette Giorni

Italië

Captain Fantastic

V.S.

The Great Green Wall

Mali

Öndög

Mongolië

Été 85

Frankrijk

Woman at War

IJsland

Honeyland

Macedonië

Quo vadis Aïda?

Bosnië-Herzegovina

For Sama

Syrië

The Father

Engeland

Adam

Marokko

Sorry we missed you

Engeland

Tu me manques

Bolivia

Deux

Frankrkijk

Onderstroom

Nederland

The Farewell

China

Mijn leven is een circus

Canada

Dhanak

India

Mitra

Nederland – Iran

Q&A Kaweh Modiri

Zoals ik ben

Nederland

Nagesprek BoDiversity

The Perfect Candidate

Saoedi-Arabië

27

Nagesprek Dick Kits

Q&A Eveline van de Putte

TOEKOMST IFFG

6

Het vijfde jaar, onze vijfde editie was niet zoals verwacht maar we zijn wel bijzonder
trots en blij dat wij een indrukwekkende en actuele online programmering hebben
neergezet. Dat wij nieuwe IFFG kijkers hebben bereikt, een fantastische jongerenjury
hadden, een aanbod voor vrijwilligers en via onze communicatie en acties de
thuiskijkers wisten te verbinden.
De reacties waren mooi, bijzonder en positief. We hebben ook weer veel geleerd.
Onze communicatiecampagne levert een data analyse op, waar in de toekomst
wat mee kunnen. De feedback van onze thuiskijkers is verwerkt en we gaan kijken
of we in hybride vorm kunnen blijven aanbieden. Maar bovenal gaf het doorgaan
van het festival, ook al was dit online, ons veel vertrouwen in de toekomst. Het
feit dat we in deze tijd de mensen tot in huiskamers bereikten en er veelvuldig
gebruik werd gemaakt van ons online aanbod, bevestigd nogmaals de behoefte aan
wereldcinema. Het aanbod van dit genre films is in Gorinchem en haar regio zeer
ondervertegenwoordigd. Het IFFG werkt aan een volgende visie en projectplan, om
door te pakken, uit te breiden en verder te professionaliseren.
Naast het festival is er een uitgebreid jaarrond programma, waarmee het programma
diverse doelgroepen bedient. Er wordt gewerkt aan een programma speciaal voor
jongeren. En tegelijkertijd kijken we hoe we de mensen op hogere leeftijd kunnen
blijven bereiken.
Natuurlijk is ons vertrekpunt wereldcinema toegankelijk maken voor inwoners in een
regio waar dit (nog) niet vanzelfsprekend is. Wereldcinema omdat dit een groot doek
verdient, omdat het de blik van de kijker vergroot en een belangrijke bijdrage levert
aan de denk- en zienswijzen van onze samenleving.
Dit alles kan het IFFG alleen maar mogelijk maken dankzij de support van subsidiënten
en sponsoren. De organisatie overlegt op regelmatige basis met haar partners en
informeert haar sponsoren over plannen en ontwikkelingen. De organisatie zet de
komende jaren in op een gezonde groei, professionalisering en nog meer verdieping.
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Dorpsweg 113
4223 NG Hoornaar
Tel.: 0183-562288
info@admkievits.nl
Aan:
St. Internationaal Film Festival Gorinchem
Poterne 35
4207 ER Gorinchem
Behandeld door:
Datum:

H.J.L. Kievits
29 april 2022

Geacht bestuur,
Bijgaand bieden wij u ons rapport aan inzake de jaarrekening 2021 van uw onderneming St. Internationaal Film Festival
Gorinchem.
SAMENSTELLINGSVERKLARING
Opdracht
Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2021 van St. Internationaal Film Festival Gorinchem te Gorinchem
bestaande uit de balans per 31 december 2021 en de winst- en verliesrekening over 2021 met de toelichting samengesteld.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de stichting verstrekte
gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde
jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting.
Verantwoordelijkheid administrateur
Het is onze verantwoordelijkheid als administrateur om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming met
Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende gedrags- en beroepsregels. In overeenstemming met de voor
het accountantsberoep geldende standaard voor samenstellingsopdrachten, bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak
uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de
aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de
onderneming verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid
omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken.
Bevestiging
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van de grondslagen
voor financiële verslaggeving zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW).
Administratiekantoor Kievits B.V.
Namens deze:
H.J.L. Kievits
Administrateur
-2-
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JAARREKENING
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Balans (na resultaatbestemming)
2021
€

2020
€

Vaste activa
Materiële vaste activa
Inventaris

2.063

988
988

Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa
Op handelsdebiteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen

162
295

2.063

348
0
457

Liquide middelen
Kas
Rabobank
Izettle
Mollie

2.945
37.663
50
16

ACTIVA

-5-
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348
3.099
34.040
0
0

40.674

37.139

42.119

39.550
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Balans (na resultaatbestemming)
2021
€

2020
€

31.735

39.090

Eigen vermogen

Vreemd vermogen
Kortlopende schulden en overlopende passiva
Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Overige schulden en overlopende passiva

2.225
8.159

PASSIVA

-6-
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460
0
10.384

460

42.119

39.550
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Winst-en-verliesrekening
2021
€

2020
€

Bruto-bedrijfsresultaat
Totaal omzet

216.043

Brutomarge

165.338
216.043

165.338

Kosten
Afschrijvingen
Lasten
Bijzondere posten

1.075
218.575
3.445

Som der kosten
Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten

Resultaat

-7-
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1.075
138.168
0
223.095

139.243

-7.052

26.095

-303

-235

-7.355

25.860

St. Internationaal Film Festival Gorinchem, Gorinchem

Algemene toelichting
ACTIVITEITEN
De stichting heeft als doel dienstverlening voor uitvoerende kunst. Het organiseren van filmfestivals, alsmede het promoten
van het medium film voor burgers uit alle lagen van de bevolking, ongeacht hun sekse, geaardheid, geloofsovertuiging of
afkomst.

-8-
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Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
ALGEMENE GRONDSLAGEN
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.
De grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat zijn ten opzichte van het voorgaande jaar niet gewijzigd. De
jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. Voor zover niets anders is vermeld, zijn de activa en de schulden
opgenomen tegen nominale waarde.
Het resultaat wordt bepaald door de opbrengstwaarde van de verrichte diensten te verminderen met de hieraan toe te rekenen
kosten, rente en afschrijvingen, gewaardeerd tegen uitgaafprijzen. Ten aanzien van de posten begrepen in het bedrijfsresultaat
geldt dat de winsten slechts zijn opgenomen indien en voor zover zij in het boekjaar zijn verwezenlijkt en dat met verliezen en
risico's is rekening gehouden die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar.
De jaarrekening is opgesteld in hele euro's.
GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien
van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische
levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een
eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet
afgeschreven. Voor gebouwen wordt afgeschreven tot de bodemwaarde.
Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid. Als de
ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reëele
waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de ontvangsten.
Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voorzover niet anders vermeld staan de liquide middelen
volledig ter vrije beschikking.
Kortlopende schulden
Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen
aan de verwerving van de schulden worden in de waardering opgenomen.

-9-
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GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT
Algemene grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere
lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.
Brutomarge
De brutomarge bestaat uit de netto-omzet, de wijzigingen in voorraden gereed product en onderhanden werk, de geactiveerde
productie voor het eigen bedrijf, de overige bedrijfsopbrengsten, de kosten van grond- en hulpstoffen en de kosten van
uitbesteed werk en andere externe kosten. Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en
gerealiseerde projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over
de omzet geheven belastingen.
Kosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
Afschrijvingen
De afschrijvingen op de immateriële en materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de
aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van
materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen, boekwinsten echter alleen voor zover de boekwinsten niet in
mindering zijn gebracht op vervangende investeringen.
Financiële baten en lasten
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten van uitgegeven
en ontvangen leningen.

- 10 -
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Toelichting op de balans
Hierna worden de specifieke posten uit de balans per 31 december 2021 nader toegelicht.

- 11 -
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Materiële vaste activa
De mutaties in de materiële vaste activa in het boekjaar 2021 zijn hieronder samengevat:
Inventaris
€

Totaal
€

Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijving

5.378
-3.315

5.378
-3.315

Boekwaarde per 1 januari

2.063

2.063

Afschrijvingen

-1.075

-1.075

-1.075

-1.075

5.378
-4.390

5.378
-4.390

988

988

Mutaties 2021
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijving
Boekwaarde per 31 december

Gehanteerde afschrijvingspercentages per jaar:
- Inventaris

20,00 %

- 12 -
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Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk
geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op
basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
Onder de kortlopende vorderingen bevinden zich, evenals op 31 december 2020, geen posten met een overeengekomen
looptijd die langer is dan 1 jaar.
Debiteuren
De debiteuren zijn gewaardeerd tegen nominale waarde van de uitstaande vorderingen. Een voorziening wegens mogelijke
oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht.
31-12-2021
€

31-12-2020
€

162

348

162

348

Handelsdebiteuren
Totaal debiteuren

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Te vorderen omzetbelasting

295

0

295

0

2021
€

2020
€

2.945
37.663

3.099
34.040

40.674

37.139

Liquide middelen

Kasgeld
Rabobank

- 13 -
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Eigen vermogen
Het verloop van het kapitaal van de onderneming wordt in het onderstaand overzicht weergegeven:

Overige reserves

Stand per 1 januari
Resultaat boekjaar
Stand per 31 december

31-12-2021
€

31-12-2020
€

39.090
-7.355

13.230
25.860

31.735

39.090

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

De stichting heeft zich gecommitteerd in haar begroting 2022 om een bedrag van circa € 30.000,- van haar eigen vermogen,
welke in de voorgaande jaren is opgebouwd door subsidies, sponsoren, fondsen, etc. in te brengen voor de exploitatie van het
filmfestival 2022.

- 14 -
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Kortlopende schulden en overlopende passiva
Onder de kortlopende schulden bevinden zich geen posten met een overeengekomen looptijd die langer is dan 1 jaar.
Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald.
2021
€

2020
€

2.225

460

2.225

460

17
8.142

0
0

8.159

0

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Overige schulden en overlopende passiva
Te betalen rente
Te betalen kosten

- 15 -
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Toelichting op de winst-en-verliesrekening
Hieronder worden de specifieke posten uit de winst-en-verliesrekening over 2021 nader toegelicht:
2021
€

2020
€

10.942
59.125
54.750
3.785
11.258
6.701
50.000
57
926
18.499

11.016
45.188
28.000
3.550
0
7.340
50.000
1.244
0
19.000

216.043

165.338

1.075

1.075

1.075

1.075

421
152
659
14.119
32.823
15.196
2.490
31.308
25.986
17.971
11.983
8.690
233
24.356
6.188
0
0
253
861
3.900
3.062
357
72
0
1.646
11
1.901
2.767
194
857
752
383

1.087
44
1.047
6.243
17.750
0
7.398
11.150
23.784
12.380
10.908
6.750
0
19.944
2.198
496
1.694
150
752
0
0
0
0
500
645
0
46
1.050
171
3.016
200
0

Totaal omzet
Kaartverkoop
Sponsoren
Fondsen
Donateurs / Vrienden
Filmvertoning
Onderwijs
Subsidies
Filmcafé 21%
Filmcafé 9%
Corona vergoeding

Afschrijvingen
Afschrijving inventaris

Lasten
Representatiekosten
Overige algemene kosten
Verteer
Filmlicenties
Techniek en apparatuur
Techniek online
Huurkosten locaties
Productie en organisatiekosten
Promotie en marketing
Communicatie
Ontwerpkosten
Fondswerving
Kosten kaartverkoop
Zakelijke leiding
Kosten vrijwilligers
Uitbesteed werk
Inhuur personeel
Kantine kosten
Reiskosten
Website content festival
Productie educatief
Uitvoering educatie
Materialen educatie
Kleding
Inkopen bar
Emballage bar
Reis en verblijfkosten gasten
Relatiegeschenken
Verzekeringen
Websitekosten
Kantoorbenodigdheden
Telefoonkosten

Vervolg op volgende pagina
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St. Internationaal Film Festival Gorinchem, Gorinchem

Vervolg van vorige pagina

Porti, verzendkosten etc.
Accountantskosten
Contributies / Abonnementen
Drukwerk
Prijzengeld

2021
€

2020
€

189
1.250
531
6.010
1.004

140
600
471
7.554
0

218.575

138.168

3.445

0

3.445

0

303

235

303

235

Bijzondere posten
Bijzondere lasten

Financiële baten en lasten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Bankkosten
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49

St. Internationaal Film Festival Gorinchem, Gorinchem

Overige toelichtingen
Overige toelichtingen

Ondertekening directie voor akkoord
Gorinchem,

M. van Geffen
Bestuurder

P. Hofman
Bestuurder

A. de Groot
Bestuurder

De opgemaakte jaarrekening is door de algemene vergadering van aandeelhouders vastgesteld op .
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St. Internationaal Film Festival Gorinchem, Gorinchem

BIJLAGEN
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St. Internationaal Film Festival Gorinchem, Gorinchem

Specificatie omzetbelasting vanaf 1 juli 2021

€
€
€

4.014
621
0

Af: Voorbelasting

€

10.212

Te vorderen BTW over 2021

€

5.577

€

5.281

€

296

Omzet hoog
Omzet laag
Omzet verlegd

Te betalen BTW per 1 juli 2021
Mutaties 2021

€
€
€

€
€

19.115
6.897
28.636

0
5.281

Te vorderen BTW per 31 december 2021

Aangifte 4e kwartaal 2021 te vorderen
Suppletie 2021 te betalen

€
€

1.959
1.663

Te betalen BTW per 31 december 2021

€

296

- 20 -
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BTW

St. Internationaal Film Festival Gorinchem, Gorinchem

Afschrijvingsstaat 2021

Inventaris

Afschr.

Datum

percentage
Projector + toebehoren
Totaal

20

Aanschaf- Aankoop/

Afschr.

Afschr.

Boekwaarde

verkoop

t/m 2020

2021

per 31-12-21

5.378

0

3.315

1.075

988

5.378

0

3.315

1.075

988

prijs
31-12-17
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@H ME!
Een heel bijzondere thuisbios editie, die mede mogelijk
werd gemaakt door onze sponsoren, vrienden, vrijwilligers
en natuurlijk door u, onze kijkers. Wij hopen dat jullie hebben
genoten. Graag tot ziens bij onze zomer buitenbios of de
ﬁlmspecials in het najaar.

BEDANKT!

light composer and video artist

Save
The Date
Festival 2022
13-17 april

ICT & TELECOM.

Blijf ons volgen op iﬀg.nl, Facebook en Instagram

