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1. Over Solar World Cinema

Missie
Solar World Cinema brengt wereldwijd onafhankelijke film naar bijzondere locaties middels mobiele bioscopen op zonne-energie. De 
Stichting zet zich in om onafhankelijke film toegankelijk te maken voor een zo breed mogelijk publiek. Waarbij het bereiken van 
cultureel en energie achtergestelde gebieden in de wereld focus gebieden zijn. Ons motto is: ‘The mobile solar powered cinema brings 
unseen films to unusual places’

Pijlers:
Democratisering van cinema > Onafhankelijke film verspreiden
Ons doel is om iedereen toegang te geven tot onafhankelijke films op het grote doek. Een zelfvoorzienend openlucht filmtheater wordt 
gecreëerd in de publieke ruimte. Er wordt een podium geboden aan artistieke films die buiten het reguliere commerciële aanbod vallen. 
Door de mobiliteit worden films letterlijk naar (een nieuw) publiek toegebracht. De ontwikkelde filmprogramma’s bestaan uit zowel fictie 
films, documentaires als mede ons eigen kort filmprogramma: Go Greener Shorts: een wisselend programma met films die op 
inspirerende wijze een duurzame boodschap overbrengen. We functioneren als een alternatief distributie platform voor filmmakers bu-
iten het reguliere circuit. Specifieke doelgroepen worden bereikt. 

Duurzame boodschap > Bewustwording & Stimulering
De mobiele bioscoop op zonne-energie is een inspirerend voorbeeld van een duurzame energie toepassing. Op laagdrempelige wijze, 
middels filmvertoningen en thematische workshops dragen we een duurzame boodschap uit. Zo creëren we bewustwording rondom de 
thema’s: klimaatverandering en energiebesparing.
    
Educatie & Film > Sociale thema’s
In onze educatieve workshops wordt film gecombineerd met een sociaal thema (duurzaamheid, mensenrechten, armoedebestrijding, 
migratie problematiek en anti-corruptie). Voor kinderen werken we met stopmotion animatie (met bijv. gerecyclede materialen uit de 
eigen omgeving). Al onze workshops worden ontwikkeld als blauwdruk: Inzetbaar in verschillende landen en met verschillende thema’s, 
aangepast aan de lokale realiteit. Bij de ontwikkeling van de film en educatieprojecten implementeren we de kennis opgedaan uit 
werkzaamheden voor o.a. Kunstbalie, Cinekid, IDFA, IFFR, Kunstbende en als zelfstandig filmmaker. Daarnaast maken we gebruik van de 
expertise van onze internationale partners.

Werkwijze
Solar World Cinema zet in samenwerking met partner-ngo’s nieuwe bioscopen op zonne-energie op en ontwikkelt zich als expertise 
centrum voor mobiele cinema. Stichting Solar World Cinema fungeert als fundraiser en project initiator. Lokale partners worden 
opgeleid om zelfstandig een solar cinema te gaan runnen en in te zetten voor educatieve doeleinden. Alle partners worden lid van een 
internationaal netwerk wat expertise, content en kennis onderling uitwisselt. De Stichting werkt met partime project –freelancers. 
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2. Bestuur & Beleid

Stichting Solar World Cinema 
Kenmerk: 8227.21.168
RSIN: 8227.21.168

Bestuur
Het bestuur van de Stichting Solar World Cinema bestaat uit:
Meike Rosalinde Statema: Voorzitter
Tijmen Keesmaat : Secretaris
Janey van Ierland : Penningmeester
In 2013 is Jan Kennis afgetreden als voorzitter en is Meike Statema toegetreden.

Statutaire doelstelling 
Stichting Solar World Cinema heeft ten doel het organiseren, realiseren en faciliteren van nationale en internationale culturele en 
maatschappelijke aan film gerelateerde projecten met behulp van een mobiele bioscoop op zonne-energie, voor een zo breed 
mogelijk publiek; (en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, 
alles in de ruimste zin des woord.)

De Stichting dient het algemeen belang
De Stichting heeft geen winstoogmerk
De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het exploiteren van een mobiele bioscoop op zonne-energie voor 
culturele projecten en projecten die het gebruik maken van duurzame energie stimuleren.

Beloningsbeleid
De Stichting is een project organisatie en fundraiser. Ze coördineert, organiseert en faciliteert projecten. De stichting heeft tot hoofd-
taak fondsen te werven. Alle projecten van de Stichting hebben een eigen project begroting, welke afzonderlijk worden gefinancierd. 
Projecturen worden vergoed aan een klein part-time team van freelancers (totaal ongeveer 1 fte). De uitvoerende partij voert onder 
toezicht van penningmeester de projecten-administratie uit. Alle projecten worden middels uitvoeringformulieren goedgekeurd door de 
penningmeester. 
De Stichting heeft geen personeel in dienst of een doorlopende overhead. 

De Stichting mag geen uitkeringen doen aan de bestuurders. Alleen (nationale) reiskosten en onkosten bestuursvergaderingen worden 
vergoed aan het bestuur. (max. € 250,- per jaar voor geheel bestuur)
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Het bestuur van Solar World Cinema is een bestuur op afstand. De freelance projectleiders rapporteren op regelmatige wijze aan 
het bestuur. Uitgaven structuren worden gecontroleerd op regelmatige grond door de penningmeester. Het bestuur vergaderd gemid-
deld vier maal per jaar en een tweemaandelijkse rapportage wordt ingediend door de projectleiders.

Het bestuur heeft een controlerende functie, alle projecten en uitgiften worden gecontroleerd door de penningmeester. De Stichting 
heeft tot functie fondsen te werven voor projecten. Middels uitvoeringsdocumenten wordt door de uitvoeringspartijen goedkeuring 
gevraagd voor uitvoering van projecten.

Bestemming liquidatiesaldo
Het tot verwezenlijking van het doel van de Stichting bestemde vermogen wordt gevormd door giften en donaties, subsidies en 
sponsorbijdragen, licentie inkomsten van leden van het netwerk.
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3. Activiteiten in 2013 & 2014

Opzet Solar Cinema’s in Latijns America
In 2012 ontving Stichting Solar World Cinema projectsubsidie van Stichting DOEN om 4 Solar Cinemas op te zetten in Latijns 
Amerika. SWC implementeerde haar expertise en kennis en financierde de solar-installatie en reiskosten. In 2012 werden 
projecten in Plataforma Solar Chili en Ecocinema Uruguay met succes opgezet en gelanceerd. In 2013 werden in Brazilië en 
Mexico een Solar Cinema opgezet. 

Ecocinema, Mexico
In samen werking met Stichting Cine Morelos werd Ecocinema Mexico opgezet. Een eerste tour (april tot november 2013) bevatte 
108 voorstellingen, 58.197 bezoekers. Sinds 2014 opereert Ecocinema zelfstandig in een collectief met Ecocinema Uruguay.

Cine Solar, Brazilië
In samenwerking met Stichting Brazucah werd Cine Solar opgezet en  een eerste pilot tour van 12 shows. Waarbij het  Cine 
Solar team naast film vertoningen een aanvullend programma van  Eco graffiti workshops en muziek workshops met ‘groene’ 
instrumenten uitvoerde. De tour liep in 2014. Bezoekers 3600. Aantal workshops: 12. 

Netwerk presentatie Ventana Sur
Naar aanleiding van het succes van de opgezette Solar Cinema’s in Latijns Amerika is er een netwerk bijeenkomst en presentatie 
georganiseerd op het Ventana Sur Film Festival. Waar een project presentatie plaatsvond tijdens Industry Talks. Ecocinema 
Uruguay verzorgde een filmvertoning en de partners uit Chili, Mexico en Uruguay waren bijeen om te evalueren en toekomst 
plannen te smeden. Na het bezoek aan Ventana Sur is een SWC delegatie doorgereisd voor een evaluatie bezoek aan ons 
project in Brazilië. Vanuit de uitkomsten van de netwerk bijeenkomst in Ventana Sur is gezamenlijk onderzocht, over periode van 
2014 of we gezamenlijk als partners onder 1 merknaam Ecocinema verder konden groeien. De research in 2014 en investeringen 
hierin heeft uiteindelijk geresulteerd in een netwerk in Latijns Amerika wat zelfstandig verder opereert onder naam Ecocinema in 
Latijns Amerika. Solar World Cinema neemt de kennis en expertise opgedaan uit dit traject verder mee naar andere continenten 
in de wereld.

Pop Up Cinema
In Tilburg werd het doorlopende project Pop Up Cinema opgezet. Door het tijdelijk wegvallen van het lokale filmtheater was er 
een duidelijk te kort ontstaan aan kwetsbare filmvertoningen. Gezien de expertise van SWC ligt in het organiseren van filmevents 
op lokatie werd een twee maandelijks terugkerend lokatie filmevent georganiseerd. Het project loopt door in 2015. De film 
vertoningen trekken een gemiddeld bezoek van 60 -120 bezoekers per voorstelling. In 2013 -2014 zijn 9 voorstellingen 
gerealiseerd.
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4. Vooruitblik
Eind 2014 is een traject gestart in het kader van de aanvraag van BKKC Impulsgelden. Deze gelden zijn bestemd om de 
werkzaamheden te kunnen professionaliseren en verder te internationaliseren. De toekenning van deze gelden viel einde 2014 en 
zullen ingezet worden in 2015 t/m april 2017. Vanaf 2015 zullen de parttime projectmedewerkers op freelance basis projecturen 
vergoed krijgen.
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