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1. Colofon 
 
Opgericht 
De Zeeuwse Documentaire Stichting is opgericht op 7 april 2014. 
 
Jaarverslag 
Het verslagjaar behelst het kalenderjaar 2020. 
 
Samenstelling bestuur 
Voorzitter, fondsenwerver, productie:  Leen Schouls 
Lid, creatief brein, productie:   Klaas van de Ketterij 
Penningmeester:     Hans Hazelhorst 
Secretaris:     Jolanda Bil 
PR-functionaris:     Mayke Joosse 
 
Adviseurs 
In voorkomende gevallen zullen we advies inwinnen bij deskundigen zoals Lindy 
Huibregtse. 
 
Postadres 
Zuidwal 39 
4341 CH Arnemuiden 

Let op: nieuw adres Secretariaat per maart 2021:  

Slaak 34, 4341 SB Arnemuiden. 

 
Internet en contact 
Internet: www.zeeuwsedocumentaire.nl 
Telefoon: 0118-602824 
 
Bank 
Rabobank: NL48RABO0172944759. 
 
KvK 
Ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder het 
nummer: 60425628. 
 
RSIN 
Het rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer is: 853905411. 
 
ANBI 
De Zeeuwse Documentaire Stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als een 
Algemeen Nut Beogende Instelling. 
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3. Voorwoord 
 
2020 is een jaar wat we niet snel zullen vergeten. Met name voor het bestuur, wat de 
plannen maakt voor mooie nieuwe documentaires, is dit een jaar van noodgedwongen 
passiviteit geweest.  
 
Wel werden informele gesprekken gevoerd met mogelijke partners, maar die konden 
gezien de omstandigheden niet worden uitgewerkt. 
 
Veel mogelijke sponsors zitten ook in zwaar financieel weer. Dat maakt dat het ook 
verstandig leek nu geen nieuw project op te starten, hoe spijtig ook. 
 
Wel hebben we een bijdrage mogen leveren aan 75 jaar bevrijding Vlissingen. Bij 
meerdere festiviteiten is er gefilmd en daar is een geschiedkundig verslag van 
gemaakt die begin 2020 is opgeleverd. 
 
Ook werden diverse van onze eerder geproduceerd dvd’s aan belangstellenden 
geleverd. 
 
Op financieel gebied hebben we een opmerkelijk jaar gehad. Doordat er geen 
opnames zijn gemaakt waren er ook geen kosten. Met uitzondering van de 
gebruikelijke kosten en de kosten voor het aanvullen van de uitverkochte dvd’s.  
 
We zien uit naar een positief jaar! Er zijn alweer volop ideeën en  plannen voor 
volgende prachtige projecten.  
 
We hopen u hier zo spoedig mogelijk meer over te kunnen vertellen en zien nu zeker 
uit een nieuwe documentaire!  
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4. Zeeuwse Documentaire Stichting 
 
Het doel van de stichting is om hiermee de Zeeuwse gemeenschap bewust te maken 
van de geschiedenis en de personen die daarvan hebben deelgemaakt en verder al 
hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of 
daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting wil dit bewerkstelligen door zelf deze films/ 
documentaires te bedenken, ontwikkelen en (doen) produceren. De stichting wil het 
liefst ieder jaar een film/documentaire in première laten gaan op Film by the Sea. 
 
 

5. Projecten 
 

5.1 Aftermovie Herdenkingsjaar 75 jaar bevrijding Vlissingen - Slag 
om de Schelde 1944 – 2019 

In Vlissingen zijn in 2019 meerdere festiviteiten georganiseerd in het kader van 75 
jaar bevrijding. Hierbij zijn wij ook aanwezig geweest om opnames te maken.  

Op verzoek van de Gemeente Vlissingen hebben wij aan de hand van deze geschoten 
beelden een geschiedkundig verslag gemaakt. Begin 2020 kon dit project naar 
tevredenheid worden afgesloten. Deze documentaire is te zien op You Tube. 

In een brief van de Gemeente Vlissingen stond het volgende: 

- We willen u complimenteren met het resultaat hoe de Zeeuwse Documentaire 
Stichting het herdenkingsjaar 75 jaar bevrijding Vlissingen – Slag om de Schelde in 
woord en beeld heeft vastgelegd in deze aftermovie.- 

5.2 Streekdracht Museum Arnemuiden 

Met het Museum Arnemuiden zou een documentaire over streekdracht worden 
gemaakt. Gelet op de opname locaties en het niet beschikbaar zijn van experts en 
figuranten in verband met de omstandigheden is besloten de opnames voor 
onbepaalde tijd uit te stellen.  

5.3 Herdenkingskruis voor zes mannen 

Het Herdenkingskruis voor zes mannen die op 11 september 1944 door de Duitsers in 
de duinen van Valkenisse zijn gefusilleerd is vervallen. Men wil een nieuwe laten 
maken door een school en het oude naar het Bevrijding Museum laten verhuizen. Wij 
willen daar een documentaire over maken. Ook dit project kon niet echt ter hand 
worden genomen gelet op de omstandigheden. 

 
6. Toekomst 

We hebben dus voor het komende jaar al heel wat ideeën die deels zijn gestart in 
2020. Deze hopen we in de loop van 2021 verder ter hand te kunnen nemen. Let wel, 
alleen als de omstandigheden dit mogelijk maken. We zien er naar uit. 
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7. Financiën 
 

7.1 Financieel verslag 
Eind 2020 hebben we weer met een positief saldo op onze bankrekening 
kunnen afsluiten. Zie Financiële Rapportage 2020.pdf. 
 

7.2 Jaarafrekening 
Zie Financiële Rapportage 2020.pdf. 
 
 
 

 

 

Let op: nieuw adres Secretariaat per maart 2021:  

Slaak 34, 4341 SB Arnemuiden. 


