
 
Hoofdlijnen beleidsplan 2016 
 
Stichting Solar World Cinema 
 
Algemeen 
Verandering pijlers: 

- Actief en gezamenlijke fondsen werving voor specifieke co-producties  
- Ontwikkeling verschillende types ‘solar cinema’ 
- Zoeken naar mogelijkheden voor financiering ‘overhead’ van de stichting. 

     -    Partner overeenkomsten met bestaande mobiele cinemas die ‘Solar’ willen gaan. 
 
Hieronder geven we per kwartaal aan wat de planning is, opgedeeld in de volgende categoriën: 

• Organisatie 
• Projecten – Internationaal – Nederland (co-producties en licentie overeenkomsten met 

partners) 
• Funding 
• Research/Netwerk (hier scharen wij ook de filmdistributie onder) 

 
Focuspunten en activiteiten januari – juni 2016 
 
Organisatie 
Een technisch research en ontwikkelingstraject wordt in gang gezet in het kader van het maken van 
verschillende Solar Cinema sets met doelstelling in juni stategie voor toekomstige brede 
implementatie van solar cinema kits en opzet ‘trainingsmodules’ te hebben ontwikkeld. 
Daarnaast wordt een eerste pilotproject crowdfunding ingezet, onder leiding van een van onze 
partners.  
 
Projecten – Internationaal 
Installatie/ lancering Solar Cinema Kosovo  
Installatie Solar Cinema Sahara  
Concretisering plan Africalia > implementatie solar cinema in afrikaanse landen. 
Samenstelling en distributie Go Greener Shorts filmprogramma. 
 
Nederland 
Duurzame filmtour is opnieuw aangevraagd en voor een deel toegekend, even als Tides Foundation 
(Patagonia) voor filmvertoningen in voorjaar-zomer 2016. In opdracht uitgevoerddoor Solar Cinema 
NL. 
 
Funding 
De derde tranche van BKKC Impulsgelden zal begin 2016 aangevraagd worden.  
In het eerste kwartaal van 2016 zullen uitstaande fondsaanvragen worden toegekend of afgewezen. 
Wij zullen fondsen aanvragen continueren.  
 
Voorbereiding Crowdfunding campagne Solar Cinema Sahara wordt op poten gezet. Voorbereiding: 
Januari 2016 > looptijd maand februari.  
 
Research/Netwerk  
Een technisch research traject wordt opgestart in het kader van de ontwikkeling van de verschillende 
solar cinema kits. Een eerste aanzet tot plannen met Africalia worden in de steigers gezet 
vooruitlopend op 2017. Voor de samenwerking met Bertha Foundation wordt een lange termijn visie 
ontwikkeld. 
 



Samenwerking Nederlandse festivals en SWC in kader AZCinema > gezamelijke content ontwikkelen 
en zorgen dat azc’s zelf film kunnen gaan vertonen. 
Doorontwikkeling plannen en samenwerkingen Brabantse films & distributie. 
 
Focuspunten en activiteiten september - december 2016 
 
Organisatie 
Tussen evaluatie organisatie structuur. Eventueel bijstellen koers indien nodig. Doorontwikkeling 
lange termijn strategie met Africalia en Bertha Foundation. Eerste inventarisatie matchen nieuwe 
projecten aan SWC. De laatste 2 maanden in het jaar staan in het teken van afronding boekjaar, 
administratie en verantwoordingen schrijven. 
 
Projecten – Internationaal 
Testcases gebruik verschillende solar cinema kits. 
Lancering Solar Cinema Zuid Afrika 
Lancering Solar Cinema Indonesië & Hivos Filmtour 
 
Nederland 
Uitvoering plannen AZCinema. 
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