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1. Colofon
Opgericht
De Zeeuwse Documentaire Stichting is opgericht op 7 april 2014.
Jaarverslag
Het verslagjaar behelst het kalenderjaar 2021.
Samenstelling bestuur
Voorzitter, fondsenwerver, productie:
Lid, creatief brein, productie:
Penningmeester:
Secretaris:
PR-functionaris:

Leen Schouls
Klaas van de Ketterij
Hans Hazelhorst
Jolanda van de Waart - Bil
Mayke Joosse – van Wouwe

Adviseurs
In voorkomende gevallen zullen we advies inwinnen bij deskundigen zoals bij Lindy
Huibregtse.
Postadres
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
Een terugblik op het jaar 2021; toch weer een bewogen jaar. Het was alweer het
tweede jaar met corona en de daarbij behorende maatregelen waarmee we rekening
moeten houden. Het maken van een documentaire is daardoor een extra uitdaging.
Ook is het afgelopen jaar onze voorzitter van het eerste uur afgetreden. Leen, we
bedanken je voor je jarenlange inzet voor onze stichting! Je was onze voorzitter,
maar ook het creatieve brein, de uitvoerder, onze netwerker. Leen zal op de
achtergrond wel nog betrokken blijven. De taken van voorzitter gaat Mayke tijdelijk
overnemen. Voor alle functies zijn we nog op zoek naar een opvolger. Ook van Lindy
hebben we afscheid genomen; het viel voor haar niet meer te combineren door
drukte binnen haar eigen bedrijf.
In 2021 hebben we weer een prachtige documentaire gemaakt! Het herdenkingskruis
in de duinen van Valkenisse was hard aan vervanging toe. Ambassadeur Colin Bal
heeft het gehele proces in gang gezet en wij hebben het in beeld gebracht. Het
maken van het nieuwe kruis, het verwisselen van de kruizen in de duinen en wat er
met het oude kruis is gedaan. Verder worden in de documentaire aangrijpende
verhalen verteld door nabestaanden van de 6 gefusilleerden. Er zijn weer mooie
samenwerkingen geweest, o.a. met het Scalda, Zeeuws Werk en de Gemeentes
Veere, Middelburg en Zelzate. Ook heeft Hans Sakkers wederom een grote bijdrage
geleverd, waarvoor onze dank.
Voor de première hebben we een creatieve oplossing bedacht; “genodigden” hebben
we een première pakket bezorgd en op 28-12 was de digitale première.
Op financieel gebied zijn we geen bijzonderheden tegengekomen. Door alle giften en
donaties hebben we weer een mooi product af kunnen leveren. Hiervoor willen we alle
sponsoren, medewerkers en vrijwilligers weer ontzettend bedanken! Zonder jullie
bijdragen en hulp kunnen we dit niet!
We kijken weer positief terug op het afgelopen jaar! Een tijd met beperkingen haalt
weer meer creativiteit in ons boven. We hebben al weer volop ideeën en plannen voor
volgende projecten en hopen u hier zo spoedig mogelijk meer over te kunnen
vertellen! Houdt hiervoor onze website in de gaten. We hopen u volgend jaar weer te
kunnen verwelkomen bij een première van 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

Het kruis in de duinen

Het idee voor het vervangen van het kruis in de duinen is ontstaan bij Colin Bal. Hij is
tijdens een fietsroute langs herdenkingspunten op het vervallen kruis gestuit en vond
dat deze vervangen diende te worden. “Blijf herdenken, blijf vertellen, zodat het nooit
meer gebeurt” is zijn leus.
Colin heeft, via Hans Sakkers, contact met Klaas van de Ketterij opgenomen of hij het
proces wilde vastleggen. De Zeeuwse Documentaire Stichting heeft er een
documentaire van gemaakt, door ook het verhaal achter het kruis te vertellen. We
doen dit door nabestaanden aan het woord te laten en door middel van re-enactment
beelden. Hans Sakkers heeft o.a. de interviews voor zijn rekening genomen.
Op 11 september 1944 worden in de duinen bij Valkenisse vijf mannen gefusilleerd,
een paar dagen later volgt de zesde man. Wie waren deze zes mannen, welke invloed
heeft deze gebeurtenissen nu nog, waarom zijn ze gefusilleerd? Op deze vragen
wordt in de documentaire antwoord gegeven.
Het nieuwe kruis wordt gemaakt door het Scalda en Zeeuws Werk maakt een nieuw
informatiebord welke onderaan de duinen komt te staan.
De kruizen worden op 11 september 2021 verwisseld in de duinen bij Valkenisse. De
kruizen worden door veteranen gedragen. Hieraan voorafgaand wordt een
herdenkingsdienst gehouden in het dorpshuis in Biggekerke. Hier werd eerst door
initiatiefnemer Colin toegelicht hoe dit alles tot stand is gekomen en werden verhalen
verteld door de burgemeester van Zelzate, de wethouder van de Gemeente Veere en
nabestaanden. Nadien werden bij het nieuwe informatiebord bloemen gelegd. Dit
alles was via een livestream te volgen.
De documentaire is een aangrijpende weergave geworden van wat zich 77 jaar
geleden heeft afgespeeld. Het is voor zowel Nederland als België mooi dat er nu
aandacht is voor deze helden. En in Zelzate zijn ze erg blij dat er nu ook bij hen een
monument is voor “hun mannen”.
Voor de première hadden we te maken met de beperkende maatregelen door de
corona. Hierom hebben we een digitale première gehouden op 28-12. Voorafgaand
hebben we bij “genodigden” een doos afgeleverd met hierin wat drankjes en
snoeperij zoals je bij een première in de bioscoop zou ontvangen.
IBANnummer: NL48RABO0172944759 t.n.v. Stichting Zeeuwse Documentaire Stichting
KvKnummer: 60425628

5

Opgericht
Secretariaat

7 april 2014
Slaak 34
4341 SB Arnemuiden

Website

www.zeeuwsedocumentaire.nl

Wij kijken weer terug op een zeer geslaagd project met fijne partners om mee samen
te werken en veel hulp en steun in welke vorm dan ook!

5.2

Toekomst

Voor het komende jaar hebben we al wat ideeën liggen. We hopen snel met een
verdere uitwerking hiervan te kunnen komen! Hou onze website en facebookpagina in
de gaten voor de nieuwste ontwikkelingen.
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6. Financiën
6.1

Financieel verslag
Ook 2021 hebben we weer kunnen afsluiten met een positief saldo op onze
bankrekening. Zie Financiële Rapportage 2021.pdf.

6.2

Jaarafrekening
Zie Financiële Rapportage 2021.pdf.
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