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Activiteitenverslag 2019
Inleiding
Stichting Bewegend Beeld is opgericht op 27 september 2018. Daarna werd de
website gebouwd, een bankrekening geopend. De eerste activiteiten van de
stichting waren in 2019.
Amateo
Van 1 januari 2019 t/m 31 juli 2019 heeft Guido Bosua via Bewegend Beeld
werkzaamheden uitgevoerd voor Amateo (het Europese Netwerk voor
Amateurkunsten) op basis van een freelance overeenkomst (OVO). Amateo heeft
en vier jarige Creative Europe subsidie, voor het netwerkproject Arts Take Part. Guido
coördineert hierin de werkgroep pioneers projects. Creative Europe ziet geen
verschil tussen een OVO en werkzaamheden als freelancer, en dus werd de
samenwerking tussen Bewegend Beeld en Amateo niet verlengd. Guido is nu weer
rechtstreeks als freelancer ingehuurd door Amateo.
website
Naomi Blindeman heeft voor de website www.bewegend-beeld.eu gebouwd. Deze
is sinds sept 2019 in de lucht. Het idee is via deze site vooralsnog vindbaar zijn, en dat
op deze site een goed overzicht te vinden is van de projecten waarin Bewegend
Beeld betrokken is. Het eerste project dat nu loopt is het hieronder genoemde OPEN
DOORS.
OPEN DOORS
Het eerste project dat Bewegend Beeld initieert, begon in maart 2019, onder de
naam ‘Praputnjak Photo Project’. Doel van het project is om door middel van
fotografie de bewoners van het Kroatische dorp Praputnjak met andere ogen naar
hun eigen dorp en omgeving te laten kijken, en elkaar weer met elkaar in gesprek te
krijgen. De eerste ideeën voor het project zijn geboren tijdens het Europese
samenwerkingsproject Tandem Fryslan, waar Guido als fotograaf betrokken was, en
Ivona Milosh, de Kroatische partner in dit project, als deelnemer. In maart 2019 zocht
Guido haar op, met dank aan een Tandem travel Grant. Gezamenlijk besloten we te
onderzoeken hoe dit project verder uit te werken en vorm te geven.
In de maanden erna nam het project een enorme vlucht. We kwamen in contact
met Sjoerd Litjens, de bedenker van het nauw aansluitende ‘Iepen Doar(p)’ project,
en bouwden het project uit tot een drie jarig project, in drie dorpen, verbonden aan
drie Europese Culturele Hoofdesteden. Het project is inmiddels omgedoopt tot OPEN
DOORS, en vind plaats tussen 2020 en 2023 in Praputnjak (Kroatië), Jazak (Servië) en
Zapyskis (Litouwen).
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OPEN DOORS is een project waarbij verhalen, tradities en lokale geschiedenissen
van een aantal kleine Europese gemeenschappen worden onderzocht, verteld en
gedeeld, zowel binnen de gemeenschap als met een groot publiek.
Door verschillende Europese dorpsgemeenschappen door een gelijke bril te bekijken
en door persoonlijke verhalen in een universele context te tonen, willen we met
OPEN DOORS laten zien en horen hoezeer we van elkaar verschillen en tegelijkertijd
elkaars gelijken zijn, tegelijkertijd willen we mensen laten nadenken over de wijze
waarop we met elkaar samenleven, laten zien hoe mensen op verschillende plekken
in Europa zich binden aan een plek en haar omgeving en wat ze daarvoor doen en
laten.
OPEN DOORS is een online en offline community-project van, voor en over de
bewoners van de betrokken dorpen. Het is ook een onderzoek naar
gemeenschapszin, een snel veranderend begrip in een wereld die almaar globaler,
individualistischer, stedelijker en globaler wordt. Een begrip dat historisch en cultureel
een bijzondere positie heeft in Europa, waar tot voor kort de meerderheid van de
bevolking woonde in rurale gebieden.
OPEN DOORS is tegelijkertijd een documentair (beeld)verhalen project over een
aantal Europese dorpen. In heel Europa hebben kleine dorpsgemeenschappen,
vaak geïsoleerd en behoorlijk op zich zelf aangewezen, gezorgd voor de rijke
culturele diversiteit en folklore. Met OPEN DOORS wordt onderzocht hoe de dorpen
en hun inwoners zich verhouden tot de nieuwe tijden en snelle veranderingen. Dit
gebeurd door gesprekken en interviews met de dorpsbewoners, een zoektocht naar
geluiden, beelden en verhalen die duidelijk maken wat mensen bindt aan hun
woonomgeving en welke betekenis de lokale gemeenschap voor hen heeft.
Guido Bosua is aanjager van dit project, en zal als fotograaf betrokken zijn bij de
ontwikkeling van het project in alle betrokken dorpen.
LF2028, de legacy stichting van Leeuwarden/Fryslan 2018, heeft ontwikkelgeld
gegeven, om het plan uit te werken, te komen tot een Creative
Europe aanvraag en de betrokken dorpen te bezoeken om het project te kunnen
introduceren. Een eerste bijeenkomst was in november 2019, in Leeuwarden, waar
de meeste betrokken partijen aanwezig waren voor hun Tandem ECOC
programma. In december 2019 was een eerste bezoek aan Jazak, in Servië.
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Bestuur
Er hebben zich in het bestuur geen wijzigingen voorgedaan. Het bestuur bestaat uit:
Jenneken Aarssen – voorzitter
Julia Terlunen - secretaris
Vicitorine Koningsberger – penningmeester
Er zijn in 2019 twee bestuursvergaderingen geweest; op17 februari en op 10 juli. In het
najaar bleek het onmogelijk om bij elkaar te komen, maar is er contact geweest
tussen Guido en alle afzonderlijke bestuursleden.

Guido Bosua
27 april 2020
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Jaarrekening 2019

Resultatenrekening 2019
Inkomsten;

1e kwrt

2e kwrt

3e kwrt

4e kwrt

totaal

Amateo

€ 0,00

€ 4.000,--

€ 3.000,--

€

€ 7.000,--

OPEN DOORS

€ 0,00

€

0,00

€

0,00

€ 8.082,80

€ 8.082,80

Diversen

€ 50,--

€

125,--

€

0,00

€

€

0,00

0,00

175,--

Zakelijk
€ 0,00
€
0,00
€
0,00
€
0,00
€
0,00
_________________________________________________________________________________
Totalen
€ 50,-€ 4.125,-€ 3.000,-€ 8.082,80
€ 15.257,80

Uitgaven;

1e kwrt

2e kwrt

3e kwrt

4e kwrt

totaal

Kantoor

€ 0,00

€

€

0,00

€

0,00

€

Amateo

€ 0,00

€ 2.979,--

€ 2.904,--

€

0,00

€ 5.883,00

OPEN DOORS

€ 0,00

€

0,00

€

81,20

€ 3.713,62

€ 3.794,82

Projecten

€ 0,00

€

0,00

€

0,00

€

0,00

€

0,00

stichting

€ 0,00

€

21,17

€ 484,00

€

68,50

€

573,67

Zakelijk

€ 0,00

€

20,15

€

€

26,00

€

72,41

0,00

26,26

0,00

bestuur
€ 0,00
€
0,00
€ 155,75
€
0,00
€ 155,75
__________________________________________________________________________________
Totalen

€ 0,00

€ 3.020,32

€ 3.651,21

€ 3.808,12

€ 10.479,65
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Winstberekening:
Saldo bankrekening per 01/01/2019

€ 0,00

Totaal inkomsten 2019

€ 15.257,80

+

Totaal uitgaven 2019

€ 10.479,65

-

Saldo bankrekening per 31/12/2019

€ 4.778,15

Debiteuren 2018
Crediteuren 2018

geen
geen

Debiteuren 2020

geen

Crediteuren 2020
01/01/2020
15/01/2020
15/01/2020
09/02/2020
Totaal:

kosten rekening
G Bosua Open Doors dec 2020
reiskosten Servië
accommodatie Servië

€ 28,09
€ 968,-€ 200,88
€ 143,07
€ 1.340,04
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Balans
Activa
Zakelijke rekening per 31/12/20
Uitstaande facturen
Waarde inventaris

€ 4.778,15
€
0,00
€
0,00

Totaal Activa

€ 4.778,15

Passiva
Ondernemersvemogen
Kortlopende schulden (crediteuren)

€ 3.438,11
€ 1.340,04

Totaal Passiva

€ 4.778,15
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