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Voorwoord
Voor u ligt het beleidsplan van stichting Copper Views
Stichting Re:Frame is opgericht op 8 december 2015 in Breda door een initiatief van Ilja Kok en gaat sinds
9 februari 2018 verder onder de naam Copper Views.
Copper Views heeft tot doel om meer bekendheid te geven aan sociale- en maatschappelijke
onderwerpen, alsmede het bevorderen van de dialoog over deze thema’s. De stichting tracht dit te doen
door de vervaardigen van audiovisuele producties gericht voor betreffende doelgroep.
Dit plan geeft inzicht in:
• De missie, visie en doelstellingen van de stichting
• De werkzaamheden (activiteiten) van de stichting
• Financiën
• De manier waarop de stichting geld werft
• Het beheer van het vermogen van de stichting
• Het functioneren van het bestuur
Namens het bestuur van de stichting:
• Voorzitter: P.A.L.M.P. Rijnders
• Secretaris: S.M. Hermans
• Penningsmeester: C.G.J. van de Kerkhof

Inleiding
Het bestuur maakt met dit beleidsplan duidelijk hoe het naar de toekomst kijkt en welke maatregelen
het wil nemen om Stichting Copper Views regionale en (inter)nationale bekendheid te geven.
Het bestuur van Stichting Copper Views staat positief tegenover initiatieven en
samenwerkingsverbanden met mensen die dezelfde doelen nastreven om zodoende tot betere
resultaten te komen.

Missie/visie
Stichting Copper Views stelt zich een (internationale) samenleving voor waarin burgers met begrip voor
– en in harmonie met de ander- in interactie zijn. Beeldvorming, reflectie en representatie van en over
“de zelf” en “de ander” vormen hiertoe belangrijke thema’s.
Copper Views wil door middel van het financieel steunen van met name audiovisuele projecten die deze
thema’s centraal hebben staan, bijdragen aan de samenleving.
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Naast de gehele of gedeeltelijke financiering van dergelijke audiovisuele projecten, is Copper Views van
mening dat het openen van de dialoog over de projecten bijdraagt aan de verdere verspreiding van kennis
en begrip. Copper Views steunt dan ook de verdere verspreiding van de thematieken middels debatten,
lezingen en uitingen binnen onderwijs, bijv. het verzorgen van gastcolleges of het vervaardigen van
onderwijsmaterialen.

Doelstellingen
De stichting heeft tot doel:
•

•

•

•

Het doen bevorderen van begrip en kennis rondom de thema’s beeldvorming, reflectie, en
representatie ten einde bij te dragen aan een wereld waarin burgers in harmonie en met
begrip voor elkaar in interactie samenleven;
Het bevorderen van het oplossen van vraagstukken rondom eerdergenoemde thema’s
binnen de domeinen van interculturele communicatie, duurzaam samenleven,
multiculturaliteit, globalisering en ethiek;
Het bevorderen en continueren van wederzijds begrip en wederzijds respect voor elkaar;
Het bevorderen van de dialoog over genoemde thematiek.

Achtergrond
Stichting Copper Views is opgericht op 8 december 2015 in Breda onder de naam Re:Frame en gaat sinds
februari 2018 verder onder de naam Copper Views. De algemene doelstelling van de stichting is om
financiële steun te bieden aan projecten met sociale, maatschappelijke onderwerpen alsmede het
bevorderen van de dialoog over deze thema’s door middel van audiovisuele projecten.
Stichting Copper Views tracht met haar projecten en activiteiten doelstellingen te verrichten voor de
internationale samenleving, voor man en vrouw, jong en oud.
Copper Views is een Nederlandse stichting met een Nederlands bestuur, echter de projecten die Copper
Views zal ondersteunen zijn georiënteerd op het welzijn van een internationale samenleving.
De projecten die Copper Views financieel zal steunen hebben allen een sterke relatie met (één van) de
thema’s beeldvorming, framing, representatie of thema’s die hier in het verlengde van liggen. Copper
Views is van mening is dat beeldverhalen een belangrijke rol speelt bij het bevorderen van begrip en
verspreiden van kennis. Om deze reden steunt de stichting met name audiovisuele producties. Hierbij
valt te denken aan (web)documentaires, korte narratieve films, foto-projecten en (audio)visuele crossovers, interactieve websites, VR-installaties, maar ook masterclasses en workshops rondom het
onderwerp film en media. De stichting steunt tevens initiatieven die bijdragen de gemaakte
audiovisuele projecten te verspreiden en verder de wereld in te helpen. Lezingen, debatten, interviews
met de makers komen in principe in aanmerking voor financiële steun.
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Doelgroep
De doelgroep wordt in eerste instantie gevormd door mensen die geïnteresseerd zijn in of werken met
genoemde thematieken vanwege persoonlijke interesse of vanwege beroepsmatige redenen.
Denk hierbij aan docenten, sprekers, studenten, maar ook jongeren, beleidsmakers, NGO’s en meer
specifieke doelgroepen (afhankelijk van het specifieke project) zullen middels de projecten worden
getracht te bereiken.
Met onze mediaproducties bereiken wij ook een breder publiek dat zich interesseert in
documentairefilm, internationale en culturele betrekkingen en artistieke non-fictie vertellingen. Denk
hierbij aan dezelfde doelgroepen die festivals als IDFA of Movies That Matter bezoeken, graag op de
publieke omroep naar non-fictie films en reportages kijkt, en kwaliteitskranten leest.

Stichtingsbestuur
Het huidige bestuur bestaat uit de volgende leden:
•
•
•

Voorzitter: P.A.L.M.P. Rijnders
Secretaris: S.M. Hermans
Penningsmeester: C.G.J. van de Kerkhof

Financiën
Om de doelen van stichting Copper Views te realiseren is geld nodig. Naast basiskosten om de stichting
draaiende te kunnen houden, zal Copper Views geld besteden aan projecten die binnen haar doelstelling
vallen.
In het jaar 2018 zal Copper Views minimaal €25.000 werven voor de ondersteuning van een eerste
project. In de daaropvolgende jaren – in ieder geval tot 2022- zal een bedrag van €50.000 geworven
worden.
De volgende kosten zijn te verwachten:
Out of pocket kosten/ aanloopkosten
Oprichtingskosten (reeds gemaakt)
Opmaak documenten (statuten, reglement, beleidsplan)
Opmaak contract ESJ-maker (overeenkomst tussen gevende en ontvangende partij)
Ontwerp website – licentie foto’s
Ontwerp huisstijl voor communicatie-uitingen/website
TOTAAL
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295,300,450,1.000,300,1895,-

Globale kosten op jaarbasis
Financiële steun van project(en); minimaal
Fondsenwerving
Overhead
Boekhouding door Anjet Blinde, controle door ESJ
Kosten op basis van onkosten declaraties bestuursleden
TOTAAL

€50.000,€5.000,€2.000
€2.000,€5.000,€64.000,-

De stichting heeft geen winstoogmerk. Dit staat ook beschreven in de statuten.
De stichting wil dit geld binnen krijgen door middel van sponsering, donaties, giften, filantropie,
subsidies, bijdragen van de activiteiten die voortvloeien uit de projecten en door fondsenwerving.
De werving van geld gebeurt op een directie manier als gevolg van contacten met relaties, zowel privé
als zakelijk.

Beheer en besteding van het vermogen
Stichting Copper Views is als stichting verplicht een transparante administratie uit te voeren. Uit deze
administratie moet blijken welke bedragen zijn uitgegeven aan de projecten, aan het werven van geld,
aan onkostendeclaraties en aan het beheer van de instelling. Dit geldt ook voor alle andere kosten; ten
allen tijde zal duidelijk geadministreerd zijn wat de aard en omvang van de inkomsten, de uitgaven en
het vermogen van de stichting is.
De bestuurders van de stichting zetten zich vrijwillig in. Mochten zij kosten maken, dan zullen deze
volgens de regels worden uitgekeerd. Bij onkostenvergoeding zal dit hooguit gaan om eventuele
gemaakte reiskosten, dan wel administratiekosten. Er worden geen vacatiegelden betaald.
De ontvangen gelden, worden aangewend ten behoeve van de uitvoering van de doelstelling van de
Stichting.
Aan het einde van het boekjaar -dat loopt van 1 januari van een jaar tot met 31 december- wordt door
de penningmeester de boeken afgesloten. Daaruit worden de jaarstukken opgesteld bestaande uit, de
winst en verliesrekening, de jaarrekening, de balans, een staat van baten en lasten over het betreffende
boekjaar. Het bestuur beoordeelt en controleert de stukken en keurt de stukken goed middels een
ondertekening en dechargeert de penningmeester. Na de goedkeuring wordt een overzicht hiervan
gepubliceerd op de website.
Als blijkt dat Stichting Copper Views haar doelen heeft bereikt dan kan de stichting worden opgeheven.
Zij is dan verplicht om -volgens de statuten en vanuit naleving van de regels- het eventueel batig saldo
te schenken aan een gelijksoortige doel/stichting, dat een algemeen belang dient. Het doel/de stichting
zal in overleg met het bestuur worden bepaald.
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Werkzaamheden
Stichting Copper Views zoekt actief naar makers die met eerdergenoemde thematieken werken. Tijdens
een jaarlijks terugkerende pitch zal het plan/de plannen dat de doelstelling van de stichting het beste
ondersteunt financiële steun worden toegekend.
Om de dialoog rondom de thema’s en de eindwerken te bevorderen, zoekt de stichting naar
mogelijkheden om hier aan bij te dragen. Te denken valt aan het steunen van (de organisatie van)
debatten, lezingen, etc.
De samenwerking die de stichting vervolgens aangaat met de maker(s) zal worden vastgelegd in een
overeenkomst, opgesteld door een jurist.
Een maandelijks schrijven van de maker naar het bestuur houdt de stichting op de hoogte van de
vorderingen.
Het zoeken naar financiële middelen behoort ook tot de werkzaamheden van het bestuur. Het inhuren
van een fondsenwerver behoort tot de mogelijkheden.
Het bestuur komt tweemaal per jaar bijeen en bespreekt o.a. de voortgang van de doelstellingen van de
stichting.

Gegevens stichting
Stichting Copper Views is een Stichting en is ingeschreven te Breda, onder nummer KvK nummer:
64710564, Hoofdvestigingadres Hoornwerkstraat 1, 4814 AN Breda.
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester.
•
•
•

Voorzitter: P.A.L.M.P. Rijnders
Secretaris: S.M. Hermans
Penningsmeester: C.G.J. van de Kerkhof

Het fiscaal nummer (RSIN nummer) van de Stichting is: 855793144
Alle informatie wordt gepubliceerd op de website www.copperviews.com en kan worden gedownload.
Contacten met de stichting verlopen via:
look@copperviews.com
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Communicatie
Jaarverslagen
Ieder jaar zal Copper Views haar doelgroep op de hoogte houden van de gesteunde projecten via:
• Een financieel jaarverslag
• Een inhoudelijk jaarverslag
• Nieuwsuitingen op de website www.copperviews.com
Het financiële jaarverslag geeft de prestatie van de stichting in het betreffende jaar weer.
Deze prestaties zijn dan ook uitgedrukt in cijfers.
Het inhoudelijk jaarverslag en de nieuwsbrief vertellen kort en bondig over de activiteiten
die zijn uitgevoerd in dat jaar en hoe die activiteiten zijn verlopen.
Website
Stichting Copper Views heeft een domeinnaam genaamd http://www.copperviews.com
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