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Voorwoord
Beste lezer,
namens TransitieCinema bied ik u bij deze het verslag van 2018. Het eerste jaar als zelfstandige
stichting TransitieCinema. We hopen dat dit verslag een inzicht biedt in wat we tot nu toe hebben
bereikt.
Maarten Fonville
voorzitter Stichting TransitieCinema
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1.

Inleiding

TransitieCinema is een grass-roots project dat is opgericht door vrijwilligers van Den Haag in
Transitie. Het doel van het project is en was het creëren van bewustwording over
duurzaamheidsonderwerpen door middel van het vertonen van films en hiermee discussie over deze
onderwerpen te ontlokken.

Het project TransitieCinema is begonnen in eind 2014 en is sindsdien sterk gegroeid.
Oorspronkelijk vond het (twee)wekelijks plaats aan de Witte de Withstraat in Den Haag in het pand
dat tegenwoordig bekend staat als Driemz. Sinds 2015 wordt TransitieCinema maandelijks
georganiseerd in Het Nutshuis te Den Haag en is de organisatie versterkt. Naast het verzorgen van
de film wordt er uitgebreid aandacht geschonken aan het nagesprek en het uitnodigen van relevante
experts die dit nagesprek inhoudelijk kunnen ondesteunen.
Vanaf november 2015 word er samengewerkt met Stichting Duurzaam Den Haag en vinden de
filmavonden plaats in Het Nutshuis. Sinds 2017 wordt het project ondersteunt vanuit Fonds 1818
welke de financiering beschikbaar heeft gesteld voor het huren van de ruimte, de gelden voor de
filmlicenties worden betaald door middel van donaties van het publiek en d.m.v. samenwerkingen.
In 2018 is de Stichting TransitieCinema opgericht waarmee het project verzelfstandigt is als
rechtspersoon. Dit heeft meer mogelijkheden geboden voor het werven van middelen en
bestuurbaarheid van het project, maar betekent wel dat er meer tijd en energie gevraagd wordt van
de vrijwilligers om het project te administreren en besturen.
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2.

Activiteiten en Resultaten

TransitieCinema heeft afgelopen in 2018 10 keer een filmavond georganiseerd en was eenmaal te
gast, op het Footprint Festival. De filmavonden vonden plaats in de Bankhal van het Nutshuis te
Den Haag. De filmavonden betroffen naast het vertonen van een film ook elke keer een
inhoudelijke discussie achteraf. Deze was of in de vorm van een Q&A dan wel een workshop of
combinatie van deze. De voertaal tijdens de filmavonden was Engels, maar de discussie ging juist
over Nederland en Den Haag in het bijzonder. Op deze manier werden ook de internationale
bewoners van Den Haag betrokken en werden er verbindingen gelegd tussen het internationale en
het lokale.
De lijst met data van de filmavonden en de getoonde films:
26 Januarie 2018:

A Quest for Meaning

2 Maart 2018:

Banking on Bitcoin

13 April 2018:

Banking Nature

18 Mei 2018:

Alphabet

22 Juni 2018:

Age of Consequences

13 Juli 2018:

Speed – in search of lost time

14 Juli 2018:

From Source to Sea (Special op het Footprint Festival)

7 September 2018:

A Thirsty World

5 Oktober 2018:

Food Choices

2 November 2018:

A Basic Income for All!

14 December 2018: Happening – a clean energy revolution
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3.

Samenwerking

TransitieCinema heeft afgelopen jaren actief samenwerking gezocht met andere partijen. Dit om
zowel experts aan te trekken voor het nagesprek, maar ook om bijvoorbeeld partijen te
enthousiasmeren om de kosten voor de licentiegelden dan wel de huur van de ruimte voor hun
rekening te nemen.
Een lijst van (personen van) organisaties waar mee samengewerkt is in 2018:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Duurzaam Den Haag
Den Haag in Transitie
Nutshuis Duurzame Voedselweek
Lekkernassuh
Urban Farmers
070 Energiek
BullFrog Film & Communities
Java Films
Gravitas Ventures
WeArePublic
Timebank Den Haag
Vogelwijk Energiek
Groene Regentes
Paul Peeters (TU Delft/NHTV)
Den Haag Fossielvrij
Haagse Stadspartij
Partij van de Dieren Den Haag
D66 Den Haag
Art-S-Cool
Blockhainformation
The Hague Earth Embassy
International Institute of Social Studies
Institute for Environmental Security
Erasmus University
IHE Delft
Deltares
IRC
Stichting Financieel Erfgoed
Footprint Festival
Stichting Plastic Free Sea
Rathenau Instituut
Rotterdam Business School
Africa Wood Grow
Deltares
IHE-Delft Institute
IRC
Nederlandse vereniging voor Veganisme
Conscious Kitchen Den Haag
Jonge Democraten
Basis Inkomen 2018
Vereniging voor Basisinkomen (BIEN Netherlands)
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•
•
•
•

Haagse Stroom
Provincie Zuid-Holland
Buurtenergie Statenkwartier
TU Delft Faculty of Aerospace Engineering
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4.

Financiën

TransitieCinema is echt een vrijwilligersproject. De begroting was afgelopen jaren vaak erg krap,
vooral gezien de snelle groei van het bezoekersaantal en de kosten die daarmee samenhingen.
Gelukkig zijn deze vaak gedekt door het vinden van samenwerkende partners die kosten op zich
namen voor betreffende film of anderszins in natura konden bijdragen. Er zijn geen beloningen
uitgekeerd in enige vorm aan de vrijwilligers van het project. Ook het bestuur is onbezoldigd.
In 2018 heeft TransitieCinema bij oprichting Fonds 1818 als eerste om ondersteuning gevraagd, met
een bedrag ter ondersteuning van de locatie en techniek voor vertoningen in het Nutshuis.
Aangezien gedurende het jaar door groei van het evenement de kosten van zowel locatie als licentie
bleven toenemen is op dat moment actief gezocht naar samenwerking met organisaties die een
gedeelte van deze toegenomen kosten op zich konden nemen. Ook is er extra financiering gevonden
door een aanvraag voor de subsidie “Duurzaam Haagse Wijken” van de Gemeente Den Haag welke
gedeeltelijk aangewend kon worden voor de organisatie van de filmavonden.
Stichting TransitieCinema heeft maar één lopend project, namelijk de TransitieCinema. Hieronder
staat de begroting, resultaat en dekking van TransitieCinema 2018. Alle middelen zijn besteed aan
de uitvoering van de filmavonden en de directe ondersteuning daarvan. Waarvan het leeuwendeel
aan de locatie.
Begroot

Resultaat

Dekking

Resultaat

€15.250

€12.141,34

€12.163,96

€22,62

De stichting beschikt over € 6.320,14 in liquide middelen en € 1.025,- verschuldigd aan crediteuren.
Het positieve eigen vermogen kan aangewend worden ter continuering van het TransitieCinema
project in 2019.

Verslag TransitieCinema 2018, 28 januari 2019

Pagina 7 van 7

