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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 cul-
tureel 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 inspirer-
ende wijze een duurzame boodschap overbrengen. We functioneren als een alternatief distributie platform voor filmmakers buiten 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, mi-
gratie 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, aange-
past aan de lokale realiteit. Bij de ontwikkeling van de film en educatieprojecten implementeren we de kennis opgedaan uit werkzaam-
heden 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 ontwikkeld zich als expertise 
centrum voor mobiele cinema.  Stichting Solar World Cinema fungeert als fundraiser en project initiator. Lokale partners worden op-
geleid 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
Hans Suk Bong Verkerk : Penningmeester
In 2015 is Janey van Ierland afgetreden als penningmeester en is Hans Verkerk 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 mo-
gelijk 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 cul-
turele 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 het uitvoeringsorgaan (VOF So Cinema bestaande 
uit 3 freelancers).

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 2015

In 2015 heeft de Stichting een professionaliseringslag gemaakt. Doormiddel van ondersteuning uit BKKC Impulsgelden (voor 
periode t/m 2017) met een focus op internationalisering is gewerkt aan de structurering van de stichting, het opstellen 
van contracten met het uitvoeringsorgaan en contracten met internationale partners.  Het raamwerk voor een internationaal 
toekomstplan is opgezet en wordt gevolgd.

  De activiteiten van Stichting Solar World Cinema zijn onder te verdelen in verschillende projecten, langlopend   
  en kortlopend. 



Internationalisering 
SWC profileert zich op de internationale markt en werkt aan de bouw van een internationaal netwerk van mobiele bioscopen op 
zonne-energie. 

In de volgende landen hebben we in 2015 lopende projecten opgezet om nieuwe solar cinema’s te realiseren. 

Solar Cinema Sahara 
Op uitnodiging van het Fisahara film is het team van  Solar World Cinema, in mei 2015 op research bezoek geweest in Algarije 
(Sahrawi Vluchtelingenkamp te Dahkla) om aldaar het FiSahara Filmfestival te onderzoeken en een start te maken met een sa-
menwerkingsporject om te samen met FiSahara en de Abidin Kaid Saleh audiovisual school een mobiele cinema op zonne-ener-
gie op te zetten welke lokaal door de Sahrawi vluchtelingen gerund zal worden om te zorgen dat alle omliggende vluchtelingen 
kampen toegang kunnen krijgen tot film en te zorgen dat de jonge sahrawi filmmakers een podium krijgen voor hun werk.  
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European Cultural Fund ondersteunde de researchreis. Na terugkomst van de trip is begonnen met het optuigen van een pro-
jectplan, planning en is er een start gemaakt met de gezamelijke fundraising (door SWC en FiSahara (Spaanse NGO) om de 
Solar Cinema Sahara daadwerkelijk te realiseren. De lancering is gepland in voorjaar 2016 mits er voldoende financiering wordt 
gevonden.

Voor Solar Cinema Sahara ontvingen we de UVA Alumnus prijs (op naam projectleider M.Piersma).

Solar Cinema Indonesië
Sinds 2014 is SWC ism. lokale partner Ombak Bali bezig om fondsen te werven om in Indonesië een Solar Cinema op te zetten. 
Ombak Bali is een filmplatform voor (surf)filmmakers.  Ombak Bali creëert tevens bewustwording rondom sociale en klimaat 
thema’s.
Een deel van de financiering voor het project is gevonden. Aanvullende financiering wordt gezocht. Ondersteuning van De Neder-
landse Ambassade is toegekend. Als mede mogelijke financiering vanuit Hivos, waarmee een tour van filmvertoningen en work-
shops op het zelfvoorzienende eiland Sumba zal worden gerealiseerd. Verwachtte lancering Solar Cinema Indonesië is eind 2016. 

Solar Cinema Kroatië
Een samenwerking is aangegaan met de bestaande mobiele cinema Via Solis. De bestaande mobiele cinema wordt omgebouwd 
tot Solar Cinema en zal toetreden als lid van het internationale netwerk. Een licentie overeenkomst is aangegaan waarbij een 
speciaal door Solar World Cinema samengesteld ‘groen’ filmprogramma zal worden vertoond gedurende het hele jaar. Vervolg 
projecten oa. In aanloop naar Pula Culturele hoofdstad 2020 zullen gezamenlijk opgezet worden.  Ombouw tot Solar Cinema zal 
plaatsvinden in Maart 2016.

Solar Cinema Kosovo
In augustus 2015 was het team van Solar World Cinema te gast op het Dokufest filmfestival in Kosovo. Dokufest is an Interna-
tional Documentary and Short Film Festival, het grootste film festival in Kosovo. Tijdens het bezoek aan Kosovo is een partner-
ship gesloten om Solar Cinema Kosovo op te richten. Fundraising wordt door locale partner gedaan en SWC zal zorgen voor 
installatie Solar Cinema in zomer 2016. Daarnaast is de basis gelegd om verder samen te werken aan international projecten 
ter bevordering en verspreiding van film in de Balkan.

Solar Cinema Zuid-Afrika
In samenwerking met Short & Sweet, een internationaal platform voor de promotie, distributie en vertoning van korte films 
werken we aan plannen om een bestaande mobiele bioscoop ‘solar’ te maken. Lokaal worden fondsen gezocht, SWC begeleid 
het proces, zal aanwezig zijn bij lancering en installering. Daarnaast wordt samengewerkt op content niveau en worden kortfilms 
uitgewisseld. Geplande lancering Short & Sweet Solar Cinema is zomer 2016.
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Solar Cinema Arizona
The Loft Cinema is het enige arthouse filmtheater in de USA, sinds 2014 wordt lokaal gezocht naar funding voor de opzet van 
een Solar Cinema. SWC zal het installatie process begeleiden. De Solar Cinema Arizona heeft tot doel de native americans in te 
zetten bij de exploitative van de Solar Cinema om zo tours in de reservaten te gaan uitzetten. Geplande lancering is eind 2016.

Kortlopend:

EVENS – Media Literacy tour Spanje
In juli 2015 heeft SWC een korte tour in Spanje uitgevoerd voor EVENS Foundation, in het kader van MediaLiteracy. In samen-
werking met het Surfilm Festibal is een tour uitgezet van filmvoorstellingen op lokatie gekoppeld aan stopmotion filmworkshops 
voor kinderen. Het thema duurzaamheid was verweven in de workshops. Waardoor kinderen zowel bewustwording rondom hun 
omgeving en het milieu als mede de mogelijkheden van media werd bijgebracht. De filmvertoningen trokken ruim 1500 bezoekers 
en ruim 200 kinderen/jongeren met leeftijd 4 – 20 jaar deden mee aan de workshops.

Programmering festival Kameroen
In Kameroen vond dit jaar voor de eerste keer het CineSáh filmfestival plaats. Een kleinschalig festival wat voor het eerst met 
weinig middelen is opgezet. Ism. MOOOV Filmfestival verzorgde SWC het filmprogramma. Een aantal Nederlandse documentaires 
werden geselecteerd en twee kortfilmprogramma’s Dutch Shorts en Go Greener Shorts werden samengesteld door SWC. 

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. Diverse nieuwe samenwerkingen in de stad 
werden aangegaan en lokaties van Kringloop tot koffiebar werden omgebouwd tot een tijdelijke bioscoop. Voor iedere hoofdfilm 
programmeerde SWC een kortfilm van een jonge lokale filmmaker. Pop Up Cinema werd ondersteunt door Stichting Kwaliteits-
film Tilburg. Pop Up Cinema op lokatie liep van november 2013 t/m November 2015. 14 filmvertoningen vonden plaats. Met een 
direct bereik van 

Duurzame Filmtour
In voorjaar/zomer 2015 heeft er in Gemeente Tiburg een duurzame filmtour door de Tilburgse wijken plaats gevonden. Waar-
bij duurzaamheids promotie werd gekoppeld aan sociale cohesie. Diverse bewonersgroepen organiseerden ism. SWC een 6 tal 
filmvoorstellingen in de openlucht georganiseerd. Voorafgaand aan de film was er een kleinschalige ‘duurzame’ markt waarbij 
informative werd verstrekt over duurzame energie toepassingen, energie besparing en het consumeren van lokaal geproduceerd 
voedsel. De duurzame filmtour kreeg ondersteuning van de Evenementen subsidie van de Gemeente Tilburg.
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Beste Buren
2015 was  het jaar van BesteBuren, een jaar waarin we Vlaams-Nederlandse creativiteit en culturele samen-
werking vieren In dit kader werd een simultaan filmevent georganiseerd in Turnhout, ism. MOOOV Filmfestival 
en Tilburg, met uitwisseling van vlaamse en nederlandse films. Het event werd ondersteund door een bijdrage 
van Dutch Culture. De Nederlandse film Nena en vlaamse film Café Derby werden vertoond.

Conferenties / Prijzen
In 2015 was SWC te gast als spreker op diverse conferenties: 
European Cinema & Audiovisual Days 2015 Sardegna – Italië
Green Film Forum- Connect4Climate – Guadalajara Filmfestival Mexico
Hague Talks – Vredespaleis Den Haag
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4. Vooruitblik

De projecten die van start zijn gegaan in 2015 zullen in 2016 voortgezet worden, met een focus op fundraising en het lan-
ceren van nieuwe solar cinema’s. Daarnaast wordt gewerkt aan de ontwikkeling solar cinema kit en opleidingsprogramma’s. 
In samenwerking met en gesteund door Bertha Foundation wordt technisch curriculum ontwikkeld om ervoor te zorgen dat 
meerdere projectpartners wereldwijd opgeleid kunnen worden om mobiele cinema te gebruiken voor educatieve en culturele 
doeleinden.
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5. Jaarbalans 2015

De jaarbalans 2015 ligt nog bij de accountant en wordt zsm toegevoegd. 
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