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Voorwoord
Beste lezer,
namens TransitieCinema bied ik u bij deze het verslag van 2019. Ons tweede jaar als zelfstandige
stichting TransitieCinema. We hopen dat dit verslag een inzicht biedt in wat TransitieCinema in
2019 heeft gerealiseerd. In verband met Corona is dit verslag later gepubliceerd dan oorspronkelijk
gepland.
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 in 2019 tien keer een filmavond georganiseerd. 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. Er is afgelopen jaar met meerdere partners samengewerkt,
zowel in Het Nutshuis als daar buiten. Zowel met Haagse als ook internationale organisaties zoals
de Verenigde Naties en de Europese Commissie.
De lijst met data van de filmavonden en de getoonde films:
18 januari 2019:

Bushfallers - A journey of chasing dreams

22 februari 2019:

The Swedish Theory of Love

22 maart 2019:

Do you trust this computer?

3 mei 2019:

Soyalism

21 mei 2019:

Welcome to Sodom

28 Juni 2019:

Closing the Loop

6 September 2019:

Ghost Fleet

4 Oktober 2019:

Just Eat It

8 November 2019:

Climate Change - The Facts en Make the world Greta again

13 December 2019: The Climate Limbo
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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 2019:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Duurzaam Den Haag
Den Haag in Transitie
Gemeente Den Haag
United Nations
International Organisation for Migration
University of Amsterdam
Restart Network
Oxford University
Amsterdam University College
TNO
Salesforce
The Hague AI Lab
Wageningen University
Maastricht University
Adjoa Foundation
Leiden University
Copper8
Women 4 Oceans
Sea First Foundation
Nutshuis Duurzame Voedselweek
Cafe Juni
WeArePublic
Den Haag Fossielvrij
International Institute of Social Studies
Institute for Environmental Security
Erasmus University
IHE Delft Institute for Water Education
Rathenau Instituut
Rotterdam Business School
Conscious Kitchen Den Haag
TU Delft
Fridays for Future NL
Extinction Rebellion
The Hague Round Table on Climate & Security
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4.

Financiën

TransitieCinema is echt een vrijwilligersproject. Kosten worden gedekt door fondsen en subsidies
en bijdragen van samenwerkende partners, ook in de vorm van natura of kortingen. Er zijn geen
beloningen uitgekeerd aan de vrijwilligers van het project. Ook het bestuur is onbezoldigd.
In 2019 heeft TransitieCinema financiële ondersteuning ontvangen van Fonds 1818, Gemeente Den
Haag en Stichting MAEX. Ook wordt er samengewerkt met organisaties die soms een gedeelte van
deze kosten op zich kunnen nemen voor de activiteit.
Stichting TransitieCinema heeft in 2019 maar één lopend project, namelijk de TransitieCinema.
Derhalve zijn de bijdragen en lasten in de staat dan ook niet verder uitgesplitst. Er is ook een
voorziening omdat de gunning van een subsidie of donatie ook een bestedingsverplichting met zich
meebrengt die plaatsvind in een volgend boekjaar.

Staat van baten en lasten 2019
Baten
Bijdragen

€ 23.648,83

Totaal Baten

€ 23.648,83

Lasten
Uitvoering TransitieCinema 2019

€ 16.574,03

Mutatie voorziening TransitieCinema

€ 5.500,-

Totaal Lasten

€ 22.074,03

Geen afschrijvingen
Exploitatiesaldo

€ 1.547,80

Resultaatbestemming
Mutatie algemene reserve

€ 1.547,80

Totaal resultaat

€ 1.547,80
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Balans 2019
Activa

31-12-2019

31-12-2018

Liquide middelen

€ 12.080,94

€ 6.320,14

€ 4.200,-

€ 1.500,-

€ 16.280,94

€ 7.820,14

Crediteuren

€ 2.411,-

€ 1.025,-

Voorziening TransitieCinema

€ 5.500,-

€ 0,-

€ 8.369,94

€ 6.795,14

€ 16.280,94

€ 7.820,14

Te ontvangen donaties
Totaal Activa

Passiva

Algemene reserve
Totaal Passiva
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