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Inleiding  

Stichting Ander Beeld werkt vanuit een brede culturele en maatschappelijke 

betrokkenheid met als doel een andere manier van kijken voor te stellen. De 

Stichting wil dit doel bereiken door het ontwikkeling van maatschappelijke 

documentaires en het bevorderen en vergroten van het draagvlak voor 

maatschappelijke thema’s. Tot dit doel behoort onder meer het (doen) 

vervaardigen van documentaires, het (doen) organiseren van debatten, symposia 

en lezingen; het (doen) verschijnen van publicaties; het (doen) ontwikkelen van 

educatief materiaal; het (doen) verrichten van promotionele werkzaamheden ten 

behoeve van sponsoren van de stichting dan wel sponsoren van de door de 

stichting georganiseerde evenementen en andere activiteiten; het samenwerken 

met alle daarvoor in aanmerking komende (overheids-) instellingen, en al hetgeen 

met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste 

zin van het woord.  

Hiervoor werkt de Stichting samen met maatschappelijke fondsen die haar 

doelstelling onderstrepen. 

 

Termijn van beleidsplan 

Stichting Ander Beeld voorziet in de komende jaren een belangrijke ontwikkeling in 

haar projecten op het gebied van: Documentaires, Transmedia & Impactproducties. 

Zo wil de Stichting een eigentijdse bijdrage blijven leveren aan maatschappelijke en 

culturele verandering.   

De overstijgende doelstelling richt zich op een inclusieve samenleving waarin 

verbinding centraal staat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Still uit Nog Een Week voor VPRO: ZAPP Echt Gebeurd (2019)  

Doelstelling  

Stichting Ander Beeld is ontstaan vanuit de noodzaak om verhalen te vertellen die 
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ergens over gaan, en die het publiek een andere manier van kijken voorstellen. 

Beeld vervuld hierin een belangrijke rol; zij kan op toegankelijke en persoonlijke wijze 

maatschappelijke thema’s onder de aandacht brengen van een gevarieerd 

publiek. Stichting Ander Beeld weet deze verhalen te vinden, te vertalen naar haar 

doelgroep en zo sociale veranderingen teweeg te brengen.   

De stichting stelt zich ten doel de ontwikkeling van maatschappelijke documentaires 

te bevorderen en het vergroten van het draagvlak voor maatschappelijke thema’s, 

een en ander in de meest brede zin van het woord. 

Tot dit doel behoort onder meer het (doen) vervaardigen van documentaires, het 

(doen) organiseren van debatten, symposia en lezingen; het (doen) verschijnen van 

publicaties; het (doen) ontwikkelen van educatief materiaal; het (doen) verrichten 

van promotionele werkzaamheden ten behoeve van sponsoren van de stichting 

dan wel sponsoren van de door de stichting georganiseerde evenementen en 

andere activiteiten; het samenwerken met alle daarvoor in aanmerking komende 

(overheids-) instellingen, en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of 

daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.  

Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de 

stichting. 

Still uit Ademtocht: De vele gevechten van Maite Hontelé (2019)  

 

 

 

Strategie  

Stichting Ander Beeld beweegt zich op een breed maatschappelijk en cultureel 

vlak. Zo versterkt de Stichting haar positie al creatieve verhalenverteller en weet ze 
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als geen ander welke verhalen wanneer verteld moeten worden. De Stichting weet 

door eigentijdse vertellingen tot de verbeelding van jong tot oud te spreken. De 

projecten van de Stichting zijn altijd gericht op verbinding.  

 

Huidige situatie  

Stichting Ander Beeld heeft in haar bestaansjaren een divers trackrecord 

opgebouwd.  

Naast het vervaardigen van kwalitatief hoge documentaires en series als Living the 

Light – Robby Müller (Winnaar Gouden Kalf: Beste Lange Documentaire 2019) en 

Nog Een Week (Winnaar Cinekid’s Gouden Leeuw: Beste Documentaireserie 2019).   

Met producties als Dementie En Dan, Kansen Krijgen, Kansen Pakken en Kleurrijk Oud 

heeft de Stichting op landelijke schaal dialoogbijeenkomsten gevoerd over thema’s 

als dementie, gelijke kansen en cultuurspecifieke zorg.  

Daarnaast heeft de Stichting web-platformen als Goed Opgelost, Contact Helpt en 

Niks aan de Hand ontwikkeld waarin de beeldende laag ondersteund wordt door 

een sterke inhoudelijke laag.  

De Stichting stelt zichzelf ten doel de mogelijkheden van het medium beeld op 

zoveel mogelijk manieren te blijven inzetten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stills uit transmedia-project Goed Opgelost (2019) 

 

 

 

 

 

 

Financiën  

Tot vermogen van de Stichting worden bestemd: opbrengsten van de activiteiten 

van de stichting; erfstellingen, legaten en schenkingen; subsidies en bijdragen; 
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revenuen van het vermogen; en eventuele andere baten. De Stichting beschikt niet 

over een eigen vermogen.  

Het werven van gelden  

Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door schenkingen, legaten en 

erfstellingen, subsidies en donaties, alsmede andere verkrijgingen. Alle uitgaven van 

de Stichting zullen zoveel mogelijk uit de rente van het kapitaal en andere inkomsten 

van de Stichting worden bestreden; voor aantasting van het kapitaal is een 

uitdrukkelijk daartoe genomen bestuursbesluit noodzakelijk. 

Beheer en besteding van het vermogen  

De Stichting beschikt niet over een eigen vermogen. Alle inkomsten worden 

verworven uit fondsenwerving.  

De Stichting is verplicht haar financiële middelen steeds zodanig te besteden dat 

slechts een gezien de werkzaamheden van de stichting verantwoord percentage 

daarvan wordt aangewend ter dekking van de kosten van haar eigen organisatie, 

terwijl die kosten en de kosten van werving van gelden in redelijke verhouding 

dienen te staan tot de bestedingen ten behoeve van de doelstelling van de 

Stichting.  

 

Het bestuur draagt er zorg voor dat het vermogen van de stichting niet meer 

bedraagt dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene 

werkzaamheden van de Stichting.  

 

Het vermogen dat de Stichting door de fondsenwerving opbouwt wordt besteed 

aan projecten waarvoor de aanvraag diende en kan redelijkerwijs niet 

overgedragen worden aan andere projecten.  

 

 

 

 

 

 

 

Bestuur  

Het bestuur van Stichting Ander Beeld bestaat uit: 

 

Gemma van Zeventer 
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Datum in functie:   01-04-2020 

Titel:     Voorzitter 

Bevoegdheid:  Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s)) 

 

Brigitte van Bennekom 

Datum in functie:  01-04-2020 

Bevoegdheid:  Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s))  

 

Karim Amghar   

Datum in functie:   01-04-2020 

Bevoegdheid:   Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s)) 

 

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij 

hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie 

gemaakte kosten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overige gegevens  

 

RSIN:    855 214 892 

Rechtsvorm:   Stichting 

Statutaire naam:  Stichting Ander Beeld 
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Bezoekadres:  Kloveniersburgwal 131 G 

Telefoonnummer:   020 – 218 47 00  

Internetadres:  http://stichtinganderbeeld.com 

Eerste inschrijving:  27-05-2015 

Akte van oprichting:  26-05-2015  

 


