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Inleiding
In 2021 waren er, ondanks de Covid-19 pandemie en alle maatregelen, toch
verschillende activiteiten waar Stichting Bewegend Beeld bij betrokken was.

OPEN VILLAGE en MOVE
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 VILLAGE. Dit was een ambitieus plan, en er werd besloten hiervoor
een Creative Europe aanvraag te schrijven. In eerste instantie al in 2019, maar het
werd al snel duidelijk dat we hiervoor meer tijd nodig hadden.
In januari 2020 besloten de vier kartrekkers van dit project (Guido Bosua, Ivona
Milosh, Daiva Vaisnorienne, en Avakum Kvas) om niet te wachten met de eerste
activiteiten tot een eerste subsidie aanvraag bij Creative Europe zou worden
gehonoreerd, maar alvast te beginnen met een uitwisseling met de jongeren uit de
dorpen. Er werd 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. Dit jongeren traject heet MOVE (My Open Village Europe)

LF2028/Arcadia en MOVE
In oktober 2020 was er 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 VILLAGE te presenteren tijdens Arcadia, maar 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. LF2028/Arcadia heeft een bijdrage van 16.002,25 ter beschikking gesteld
voor de ontwikkeling en uitvoer van MOVE21(als pilot versie) en MOVE22. Hiervan is in
juli 2021 een voorschot van 90% overgemaakt. Voor MOVE22 zijn in 2021 verder nog
financiële bijdrages gevraagd bij Cultuurfonds Friesland (uitslag hierop volgt in Maart
2022) en het VSB fonds (helaas niet in behandeling genomen). In begin 2022 zullen er
nog aanvragen worden ingediend bij Erasmus+ en FCP.

2

Bewegend Beeld
p/a Guido Bosua
Schiebroeksestraat 3b
3037RR Rotterdam, NL

M: +31 647424681
W: www.bewegend-beeld.eu
E: guido@bewegend-beed.eu

NL29 TRIO 0379 5486 82
BIC: TRIONL2U
KvK Rotterdam: 72703598

MOVE21 in Praputnjak
In het voorjaar en het begin van de zomer was het in Europa nog lang onzeker of er
gereisd kon worden. Vaccins waren ontwikkeld, maar nieuwe varianten van het virus
doken op. Uiteindelijk hebben we in juli (4 weken voor de geplande datum)
gezamenlijk besloten MOVE21 door te laten gaan. Door het late tijdstip en onzekere
situatie durfden uiteindelijk niet alle jongeren mee, en hebben we het programma
gedaan met 18 jongeren in plaats van de geplande 24, 2 daarvan kwamen uit
Nederland.
Misschien wel door de anderhalf jaar aan Covid-onzekerheden was het een heel
bijzondere periode, om daadwerkelijk 9 dagen lang met 18 jongeren uit vier landen
fysiek bij elkaar te zijn. Het was goed om zo met de vier organisaties samen te
werken en te ontdekken waar ieders sterke en zwakke punten zaten. Om te merken
dat we flexibel konden zijn (eerste dagen aanpassingen in het programma vanwege
een hittegolf) en toch het doel (het toewerken naar een publieke presentatie) niet
uit het oog verloren.
MOVE21 was een goede eerste mijlpaal in de samenwerking, en een goede
testcase voor de structuur van het programma, dat we nu als blauwdruk gebruiken
voor MOVE22, die van 30 juni t/m 10 juli zal plaatsvinden in Feanwalden, als
onderdeel van Arcadia.

ChoreoChroma
Sinds het voorjaar van 2020 is Guido Bosua ook betrokken bij de ontwikkeling van
een ander internationaal project; ChoreoChroma. Dit project komt voort uit de
eerste Tandem ECoC, en is een samenwerking 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 choreografencollectief 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 andere partners in het oude HBS gebouw, waar Guido Bosua nu zijn
fotostudio heeft.
In september 2021 was er een eerste bezoek aan Novi Sad, gevolgd door een artistin-residency van een kleine drie weken in Luxemburg in oktober.
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Bestuur
Er hebben zich in het bestuur geen wijzigingen voorgedaan. Het bestuur bestaat uit:
Jenneken Aarssen – voorzitter
Julia Terlunen - secretaris
Victorine Koningsberger – penningmeester
Er zijn in 2021 geen fysieke bestuursvergaderingen geweest, maar wel een aantal
online zoom vergaderingen op;
31 januari
11 april
20 juni
8 oktober

Guido Bosua
13 maart 2022
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Jaarrekening 2021

Resultatenrekening 2021
Inkomsten;

1e kwrt

2e kwrt

3e kwrt

4e kwrt

TOTAAL

MOVE

€

0,00

€

0,00

€ 14.402,03

€

0,00

€ 14.402,03

OPEN VILLAGE

€

0,00

€

0,00

€

0,00

€

0,00

€

0,00

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
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€
0,00
_________________________________________________________________________________
Totalen
€ 0,00
€ 0,00
€ 14.402,03
€ 0,00
€ 14.402,03

Uitgaven;

1e kwrt

2e kwrt

3e kwrt

4e kwrt

TOTAAL

MOVE

€

0,00

€

0,00

€ 1.097,00

€

975,70

€ 2.072,70

OPEN VILLAGE

€

0,00

€

0,00

€

0,00

€

0,00

€

0,00

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

€

37,50

€

57,50

€

37,50

€

37,85

€

170,35

Overig
€
0,00
€
0,00
€
0,00
€
0,00
€
0,00
__________________________________________________________________________________
Totalen

€

37,50

€

57,50

€ 1.134,50

€ 1.013,55

€ 2.243,05

5

Bewegend Beeld
p/a Guido Bosua
Schiebroeksestraat 3b
3037RR Rotterdam, NL

M: +31 647424681
W: www.bewegend-beeld.eu
E: guido@bewegend-beed.eu

NL29 TRIO 0379 5486 82
BIC: TRIONL2U
KvK Rotterdam: 72703598

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 2021:
Saldo bankrekening per 01/01/2021

€

176,69

Totaal inkomsten 2021

€ 14.402,03

+

Totaal uitgaven 2021

€ 2.243,05

-

Saldo bankrekening per 31/12/2021

€ 12.335,67

Winstberekening = netto omzet – bedrijfskosten
In 2021 was er een winst van € 14.402,03 - € 2.243,05 = € 12.158,98

Privé onttrekkingen =
ondernemersvermogen vorig jaar + winstberekening – ondernemersvermogen dit jaar
voor Bewegend Beeld, over 2021
€176,69 + € 12.158,98 – € 12.335,67 = € 0,00

Debiteuren 2021

geen

Crediteuren 2021
01/01/2021

kosten rekening okt – dec

€ 37,70

6

Bewegend Beeld
p/a Guido Bosua
Schiebroeksestraat 3b
3037RR Rotterdam, NL

M: +31 647424681
W: www.bewegend-beeld.eu
E: guido@bewegend-beed.eu

NL29 TRIO 0379 5486 82
BIC: TRIONL2U
KvK Rotterdam: 72703598

Balans
Activa
Zakelijke rekening per 31/12/21
Uitstaande facturen
Waarde inventaris

€ 12.335,76
€
0,00
€
0,00

Totaal Activa

€ 12.335,76

Passiva
Ondernemers vemogen
Kortlopende schulden (crediteuren)

€ 12.298,06
€
37,70

Totaal Passiva

€ 12.335,76

Toelichting:
2021 was, ondanks de Corona, toch een jaar met activiteiten voor Bewegend Beeld; aan het begin van de
zomer kregen we een bijdrage van LF2028/Arcadia voor het traject van MOVE22, en in augustus lukte het om
voor het eerst met jongeren bij elkaar te komen in Praputjnak, Kroatië. Ook een tweede internationaal project
(Choreochroma) ging van start.
MOVE21 en MOVE22
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 is hiervoor de hoofdaanvrager, Guido
Bosua doet de coördinatie. Na een uitstel van een jaar, lukte het ons in augustus 2021 daadwerkelijk bij elkaar
te komen met 18 jongeren in Praputnjak (Kroatië). Omdat het budget van Erasmus+ vooral bedoelt is voor
reis-en verblijfskosten, zijn we op zoek gegaan naar extra financiën, om de betrokken professionals te kunnen
betalen voor de workshops die zij verzorgden. In de bijdrage van LF2028/Arcadia was een bedrag van € 1.452,- (incl. BTW) gereserveerd voor dit doel. Hiervan is in totaal € 1.097,-- aan Benny Lindelauf (Creatief schrijven)
en Guido Bosua (Fotografie).
We hebben een overeenkomst met LF2028/Arcadia voor het ontwikkelen en uitvoeren van MOVE21 en
MOVE22. Hun financiële bijdrage bedraag € 16.002,25. Hiervan is in juli 2021 een bedrag van 14.402,03 (=
90%) betaalt. De laatste 10% volgt na afronding van MOVE22, in de zomer van 2022.
Het bedrag is als volgt opgebouwd;
€ 1.452,-- voor workshopdocenten tijdens MOVE21 in Praputnjak
€ 2.420,-- voor het schrijven van 4 subsidieaanvragen (Erasmus+, VSB fonds, FCP en Cultuurfonds Friesland)
€ 1.452,-- voor het werven van dorpen, 4 docenten en het opzetten van een online workshop programma
€ 2.420,-- voor de 4 workshopdocenten die elk 3 online workshops gaan verzorgen
€ 1.936,-- voor de coördinatie van het hele project
€ 6.322,25 als financiële ondersteuning voor de eigenlijke uitwisseling in juli 2022.
Hiervan is daadwerkelijk € 1.097,-- (workshopdocenten), € 968,-- aan coördinatie en € 7,70 aan de KvK
betaald, in totaal € 2.072,70. De rest van het bedrag is gereserveerd voor MOVE22 en zal worden uitgegeven
in 2022.
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Samengevat:
In 2021 ontvangen (LF2028/Arcadia voor MOVE 21 en 22):
In 2021 uitgegeven aan MOVE21 en 22

€ 14.402,03
€ 2.072,70 -

Mee naar 2022;

€ 12.329,33
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Projecten
Er zijn geen in 2021 uitgaven of inkomsten geweest voor overige projecten. ChoreoChroma is gestart, maar
daar is Bewegend Beeld nog niet in financiële zin bij betrokken. In 2022 zal Bewegend Beeld een
slotmanifestatie organiseren in Rotterdam.
Kantoor
Geen inkomsten of uitgaven aan kantoorbenodigdheden in 2020
Stichting/bestuur
Geen inkomsten of uitgaven aan de stichting of het bestuur in 2021
Zakelijk
Er is in 2020 € 170,35 uitgegeven aan de Triodos voor het hebben van de rekening, de bankpas en
transactiekosten. Dat is veel geld, maar er is geen alternatief.
Overig
Geen inkomsten en uitgaven bij de post overig

Guido Bosua
13/03/2022
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