Aanvragen Zeeland
DocumentaireFonds Zeeland
Dit fonds steunt documentaires die een Zeeuws thema behandelen. De
bijdrage bestaat uit 50% van de kosten, tot een bedrag van € 20.000 per
documentaire. Daarnaast kan een bijdrage van 10% vanuit het budget van
Cultuurfonds Zeeland worden toegekend, tot aan € 10.000. De bijdrage kan
worden gesplitst in een startbijdrage tijdens de ontwikkelfase en een
realisatiebijdrage tijdens de productiefase.
De documentaire:
•
•
•

•

brengt een onderwerp over Zeeuwse (cultuur-of natuur-)historie op een
toegankelijke manier in beeld
is een wezenlijke aanvulling op het bestaande aanbod
is geschikt voor en wordt getoond aan een brede doelgroep of
specifieke doelgroep(-en), waarvan aannemelijk kan worden gemaakt
dat deze wordt/worden bereikt. In ieder geval komen de volgende
distributiekanalen in aanmerking: TV-kanalen (waaronder Omroep
Zeeland), bioscopen, filmfestivals (waaronder Film by the Sea), op
specifieke doelgroepen gerichte kanalen (websites, schoolvertoningen
e.d.)
heeft naar het oordeel van het Cultuurfonds Zeeland voldoende
technische en cinematografische kwaliteiten.

Aanvragen kunnen worden ingediend door de producent. Indien de aanvrager
een eenmanszaak is, is bijvoegen van ten minste twee eerdere werken en de
twee meest recente jaarrekeningen verplicht. Stuur de volgende bijlagen mee:
• een script* van max. 32 pag. met begroting (kosten en inkomsten)
• de visie van de regisseur op de documentaire
• een overzicht van te gebruiken opname- en montageapparatuur en techniek
• een CV van de producent en regisseur
• een distributieplan*, waarin duidelijk is gemaakt welke doelgroep(-en)
via welke distributiekanalen worden bereikt en om hoeveel vertoningen

het gaat. Verplicht dien kopie-afspraken met distributeurs bijgevoegd te
zijn met datum en handtekening distributeur.
• recent uittreksel Kamer van Koophandel en, indien van toepassing,
kopie van stichtings- of verenigingsstatuten
• meest recente jaarrekening/jaarverslag
• bij stichting of vereniging: organisatiebegroting lopend jaar
*indien er nog geen sprake is van een script, kan een bijdrage in de
ontwikkelingsfase verstrekt worden; verplichte bijlages zijn dan: een synopsis
van max. 2 pag. of een treatment van 4 tot max. 8 pag. met begroting en
ideeën over doelgroep en distributie.

