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Inleiding 
Stichting Bewegend Beeld is opgericht op 27 september 2018. In de loop van 2019 
begonnen de eerste voorbereidingen voor de eerste projecten. In 2020 werden die 
voortgezet. De Covid-19 pandemie bracht vertraging, maar ook een nieuwe vorm 
van communicatie; zoom. Deze online vergadertool maakte het mogelijk elkaar 
toch nog met enige regelmaat te zien, zonder te hoeven reizen.  
 
 
OPEN DOORS, nu OPEN VILLAGE 
In maart 2019 ontstonden de plannen voor een fotoproject rondom Praputnjak, dat 
in verder uitroeide tot een audio/fotografisch documentair project rondom vier 
dorpen; OPEN DOORS. In 2020 echter bleek er een andere organisatie al sinds de 
jaren ’50 te werken onder de naam Open Doors, en heet het project voorlopig OPEN 
VILLAGE. 
 
In januari 2020 zijn Guido Bosua en Ivona Milosh, met het budget dat LF2028 ons in 
2019 beschikbaar had gesteld, op werkbezoek geweest naar Zapyskis (Litouwen). 
Daar hebben ze, onder leiding van Daiva Vaisnorienne, verschillende 
buurtschappen bezocht en inwoners geïnformeerd over het project. Ook 
Kaunas2022 (Culturele Hoofdstad) ondersteunt het project. 
In Zapyskis ontstond het idee om niet te wachten met de eerste activiteiten tot een 
eerste subsidie aanvraag bij Creative Europe zou worden gehonoreerd, maar te 
onderzoeken of we alvast een uitwisseling met de jongeren uit de dorpen konden 
opzetten. Er werd gezamenlijk een aanvraag voor Erasmus+ geschreven, en deze 
werd gehonoreerd. Het plan was om eind augustus/begin september 10 dagen 
naar Praputnjak te aan. Maar vanwege de Covid-19 pandemie is deze uitwisseling 
een jaar uitgesteld.  
Wel konden kon er in juli 2020 de voorbereidende meeting (APV) organiseerd 
worden. Hierbij waren Ivona Milosh, Daiva Vaisnorienne en Guido Bosua betrokken, 
samen met 3 jongeren. Voor de Serven was op dat moment de grens alweer 
gesloten.   
 
OPEN VILLAGE en Covid-19 
Behalve de vertraging voor MOVE (de jongerenuitwisseling binnen OPEN VILLAGE), 
gaaf de pandemie ook kansen. Allereerst door de het gebruik van zoom als medium 
om met elkaar te spreken. Vanaf april hadden  de leden van het kernteam van 
OPEN VILLAGE iedere 14 dagen een zoom. Soms om praktische zaken te bespreken, 
soms om van elkaar te horen hoe de situatie is in de landen die niet in de aandacht  
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van de nationale pers liggen. Deze regelmatige digitale ontmoetingen dragen zeker 
bij aan een sterker wordende band tussen de partners. Men besloot om een 
aanvraag te doen bij ECF’s ’Culture of Solidarity’, in de hoop dat het project met 
een bijdrage van dit fonds al eerder zou kunnen starten en men in de deelnemende 
dorpen al kon beginnen met het verzamelen van verhalen, juist met name van hen 
die toch al geïsoleerd leven; welke invloed heeft de pandemie op hen? Helaas is 
deze aanvraag niet gehonoreerd. 
Daarna deed men ook nog een aanvraag bij het Duitse ‘Allianz’. Ook deze 
aanvraag is niet gehonoreerd. Maar beide aanvragen waren wel een goede 
exercitie in hoe met elkaar een aanvraag te kunnen schrijven. Nu is het wachten op 
de volgende call van Creative Europe, die begin 2021 wordt verwacht. 
 
MOVE & Arcadia 
In het voorjaar van 2020 is het laatste geld uitgegeven van de ontwilkkelbijdrage van 
LF2028. Daar is een financiëel verslag van gemaakt en gedeeld. In oktober 2020 
volgende een gesprek met Sjoerd Bootsma van LF2028, Jan-Willem van Kruyssen en 
Douwe Zeldenrust, om gezamenlijk te bespreken hoe het project verder te 
ontwikkelen. In het allereerste contact (zomer 2019) was het plan om de resultaten 
van OPEN DOORS te presenteren tijdens Arcadia, het Friese legacy programma van 
LF2018. Doordat we meer tijd nemen in de voorbereidingen, is de zomer van 2022 nu 
een start moment van het project, en geen afronding. In een gezamenlijke 
brainstorm ontstond het idee om ons tijdens de eerste editie van Arcadia te richten 
op de jongeren. Het plan  voor MOVE22 werd geboren; een jongerenconferentie 
met 40 jongeren uit rurale gebieden.  
Hiervoor is een projectplan geschreven en ingediend bij LF2028 en als 
subsidieaanvraag bij het FCP. Van  beide partijen is nog geen reactie binnen. 
 
Kern van het plan is om al in het voorjaar van 2021 te beginnen met een serie online 
ontmoetingen tussen de 24 jongeren die elkaar in augustus 2021 gaan ontmoeten in 
Praputnjak, voor MOVE21. Deze jongeren uit de 4 dorpen) gaan daarna aan de slag 
om met elkaar MOVE22 verder vorm te geven. MOVE22 is gepland in april/mei 2022 
in  Leeuwarden. Behalve de 24 jongeren uit de 4 kerndorpen, zullen er nog eens 16 
jongeren uit 8 andere dorpen worden uitgenodigd.  
Deze 40 jongeren zullen in 10 dagen met elkaar in gesprek gaan, op werkbezoek en 
deelnemen aan verschillende creatieve workshops, om zo te komen tot een 
toekomstvisie op het leven  (voor jongeren) in rurale gebieden. Aan het einde van 
de 10 dagen zullen deze toekomst visie worden gedeeld in  een fysiek 
publieksprogramma en in een digitale omgeving. 
 
 



 Bewegend Beeld 
p/a Guido Bosua    M: +31 647424681    NL29 TRIO 0379 5486 82 
Schiebroeksestraat 3b   W: www.bewegend-beeld.eu BIC: TRIONL2U 
3037RR  Rotterdam, NL  E: guido@bewegend-beed.eu KvK Rotterdam: 72703598 

4 

 

 
 
 
ChoreoChroma 
Sinds het voorjaar van 2020 is Guido Bosua ook betrooken bij de ontwikkeling van 
een ander internationaal project; ChoreoChroma. Dit project komt voort uit de 
eerste Tandem ECoC, en is een samenweking tussen partners uit Novi Sad (Servië) en  
Esch (Luxemburg). Het Pavle Beljanski Memorial collection museum in Novi Sad 
herbergt de collectie van de verzamelaar Pavle Beljanski, een Servische diplomaat 
die vooral werken verzamelde van Joegoslavische modernisten die leefde en werkte 
in Parijs, vooral in het interbellum. Lucoda is een choreochrafencollectief uit 
Luxemburg. De missie van ChoreoChroma is om een interdisciplinaire performance 
te maken, waarin de raakvlakken en verschillen tussen schilderkunst en dans worden  
onderzocht. De bewegingen van de dansers zijn inspiratie voor de Luxemburgse 
schilder Chantal Maquet, haar bewegingen als schilder zijn weer direct 
inspiratiemateriaal voor de dansers. Guido Bosua is betrokken als fotograaf en zal het 
hele proces fotografisch vastleggen. Bewegend Beeld is betrokken bij het project, 
als mede organisator van  de afsluitende bijeenkomst die nu gepland staat op 18 – 
20 november 2022. Deze bijeenkomst zal worden georganiseerd in Rotterdam, 
samen met Dansateliers, in het oude HBS gebouw, waar Guido Bosua nu zijn 
fotostudio heeft. 
 
 
 
Bestuur 
Er hebben zich in het bestuur geen wijzigingen voorgedaan. Het bestuur bestaat uit: 
Jenneken Aarssen – voorzitter 
Julia Terlunen  - secretaris 
Vicitorine Koningsberger – penningmeester 
 
Er is in 2020 één fysieke bestuursvergadering geweest; op15 januari ontmoetten we 
elkaar in Bunnik. Daarna is er nog wel een aantal online zoom vergadering geweest;  
17 mei, 11 oktober en 6 december. 
 
 
 
Guido Bosua 
31 januari 2020 
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Stichting Bewegend Beeld 

Jaarrekening 2020 

 

 

Resultatenrekening 2020 

 

Inkomsten;  1e kwrt  2e kwrt  3e kwrt  4e kwrt  TOTAAL 

 

Amateo   €     0,00 €     0,00 €     0,00 €     0,00 €     0,00 

 

OPEN VILLAGE   €     0,00 €     0,00 € 552,56 €     0,00 € 552,56 

 

Projecten  €     0,00 €     0,00 €     0,00 €     0,00 €     0,00 

 

Kantoor  €     0,00 €     0,00 €     0,00 €     0,00 €     0,00 

 

Stichting/bestuur €     0,00 €     0,00 €     0,00 €     0,00 €     0,00 

 

Zakelijk   €     0,00 €     0,00 €     0,00 €     0,00 €     0,00 

 

Overig    € 300,00 €     0,00 €     0,00 €     0,00 € 300,00 

_________________________________________________________________________________ 

Totalen   € 300,00 €     0,00 € 552,56 €     0,00 € 852,56 

 

 

 

Uitgaven;  1e kwrt  2e kwrt  3e kwrt  4e kwrt  TOTAAL 

 

Amateo   €         0,00 €       75,00 €        0,00 €         0,00 €         75,00 

 

OPEN VILLAGE  € 2.824,21 € 1.575,00 €    502,15   €         0,00 €   4.901,36 

 

Projecten  €         0,00 €         0,00 €        0,00 €         0,00 €           0,00 

 

Kantoor  €         0,00 €         0,00 €        0,00 €         0,00 €           0,00 

 

Stichting/bestuur €       15,00 €         0,00 €        0,00 €         0,00 €         15,00 

  

Zakelijk   €        28,09 €       58,52 €      37,90 €       38,15 €       162,66 

 

Overig   €     300,00 €          0,00 €        0,00 €         0,00 €      300,00 

__________________________________________________________________________________ 

 

Totalen   € 3.167,30 € 1.708,52 €    540,05 €         38,15 € 5.454,02 
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Winstberekening 2019: 

 

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 

 

 

 

Winstberekening 2020: 

 

Saldo bankrekening per 01/01/2020   € 4.778,15 

 

Totaal inkomsten 2020     €     852,56 + 

 

Totaal uitgaven 2020     € 5.454,02 - 

 

Saldo bankrekening per 31/12/2020   €    176,69 

 

 

 

Winstberekening = netto omzet – bedrijfskosten 

In 2020 was er een verlies van  € 852, 56 - € 5454,02 = -€ 4601,46 

 

 

 

Privé ontrekkingen =  

ondernemersvermogen vorig jaar + winstberekening – ondernemersvermogen dit jaar 

 

voor Bewegend Beeld, over 2020; 

€4.778,15 – € 4.601,46 – € 176,69 = € 0,00 

 

 

Debiteuren 2020  geen 

 

Crediteuren 2020   

01/01/2021   kosten rekening okt – dec € 37,50 
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Balans 

 

Activa 

Zakelijke rekening per 31/12/20    € 176,69 

Uitstaande facturen     €      0,00 

Waarde inventaris     €      0,00 

 

Totaal Activa      € 176,69 

 

Passiva 

Ondernemers vemogen     € 139,19 

Kortlopende schulden (crediteuren)   €   37,50 

 

Totaal Passiva      € 176,69 

 

Toelichting: 

2020 was vooral een jaar van voorbereiden en aanvragen schrijven. 

 

Amateo 

Stichting Bewegend Beeld is lid van Amateo, het Europese netwerk voor amateurkunst. Guido Bosua werkt als 

free lancer voor het project Arts take part. Aan de uitgavenkant is dat terug te vinden in het tweede kwartaal 

(€ 75,--). Er zijn geen inkomsten vanuit Amateo. 

 

OPEN VILLAGE 

In 2019 hebben we een ontwikkelbijdrage gekregen van LF2028. Daarvan is een deel gebruikt in 2019, en een 

deel in 2020 (1e en 2e kwartaal); een werkbezoek aan Zapyskis en een deel coördinatie uren. Het financiële 

rapport hiervoor is gemaakt in april 2020. 

 

In maart 2020 hebben we, samen met de partners van OPEN VILLAGE, een Erasmus+ aanvraag gedaan voor 

MOVE, het jongeren onderdeel binnen OPEN VILLAGE. Keunstwurk doet de financiëen in dit project. In juli 

2020 zijn we naar Praputnjak gereisd, voor een voorbereidende bijeenkomst. De uiteindelijke uitwisseling is 

een jaar opgeschoven, en staat nu gepland voor de zomer van 2021. 

 

In 2019 ontvangen (LF2028 ontwikkelgeld): € 8.082,80 

In 2019 uitgegeven aan OPEN VILLAGE  € 3.789,64 - 
 

Mee naar 2020;     € 4.293,16 

 

In 2020 ontvangen (Erasmus+ en restitutie) €    552,56 + 

 

Budget OPEN VILLAGE in 2020:   € 4.845,72 

In 2020 uitgegeven aan OPEN VILLAGE  € 4.901,66 - 
 

Eigen bijdrage aan OPEN VILLAGE in 2020: €      55,94    
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Projecten 

Er zijn geen in 2020 uitgaven of inkomsten geweest voor overige projecten. Er is wel een tweede project in 

ontwikkeling; CHOREOCHROMA. 

 

Kantoor 

Geen inkomsten of uitgaven aan kantoorbenodigdheden in 2020 

 

Stichting/bestuur 

Er is een bos bloemen gekocht voor Julia. Verder geen inkomsten of uitgaven voor de stichting en/of bestuur. 

 

Zakelijk 

Er is in 2020 € 162,66 uitgegeven aan de Triodos voor het hebben van de rekening, de bankpas en 

transactiekosten. Dat is veel geld, maar er is geen alternatief. 

 

Overig 

Er is in het eerste kwartaal per vergissing € 300,- van de rekening afgeschreven, en direct weer terug geboekt, 

vandaar dat dit bedrag in zowel bij de inkomsten als de uitgavenkant is vermeld. 

 

Guido Bosua 

01/02/2021 

 
 
 


