
Jaarverslag en jaarrekening 2021 Stichting UNICA 
Filmfestival in Nederland 
 

 

Doelstelling 
De doelstelling van de Stichting UNICA Filmfestival in Nederland is het (doen) organiseren 
en uitvoeren van internationale amateurfilmfestivals in Nederland in het algemeen en meer in 
het bijzonder het UNICA-festival (Union Internationale du Cinéma - Film & Video) in 2019 en 
voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe 
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. 

Bestuur 
In het verslagjaar bestond het bestuur van de stichting uit de volgende personen: 

C.J.F. Tervoort (voorzitter) 
E.W. de Gruijter (secretaris) 
J.P. Essing (penningmeester) 
B. Jasper 
V. Murtin 

Het bestuur heeft in het verslagjaar 1 maal vergaderd ter vaststelling van de jaarrekening 
2020. 

Bestuursvergoeding 
Geen van de bestuursleden of vrijwilligers ontvangt een vergoeding voor de werkzaamheden 
als bestuurslid van de stichting of lid van het organisatiecomité voor het festival UNICA 2019. 
Uitgaven voor reis- en verblijfkosten zijn gedeclareerd op basis van het Reisbesluit en de 
Reiskostenregeling voor Rijksambtenaren en daadwerkelijke uitgaven zijn op factuur 
vergoed. 

Werkzaamheden 
In december 2020 heeft het bestuur bij monde van de voorzitter en de penningmeester, 
daarin bijgestaan door de heer A. van Dam, fondsenadviseur, ter zitting van de Rechtbank 
Roermond pleidooi gevoerd wegens de afwijzing van een subsidieaanvraag door het 
Nederlands Filmfonds. Op 30 maart 2021 heeft de meervoudige kamer Bestuursrecht van de 
Rechtbank Roermond het besluit van de directeur/bestuurder van het Nederlands Filmfonds 
vernietigd onder gelijktijdige opdracht om een nieuw besluit te nemen met inachtneming van 
de overwegingen van de rechtbank. Daarbij heeft de directeur-bestuurder van  het Filmfonds 
wederom een afwijzend besluit genomen, gedagtekend 23 juli 2021. Het bestuur van de 
Stichting heeft wederom bezwaar aangetekend bij de Rechtbank. De zaak loopt nog steeds. 

Werknemers 
Een ieder, die werkzaamheden voor de Stichting uitvoert doet dat onder dezelfde 
voorwaarden als de bestuursleden: als vrijwilliger zonder recht op een andere vergoeding 
dan voor directe uitgaven en reiskosten. 



Realisatie doelstelling 
Het realiseren van de doelstelling, het UNICA Filmfestival 2019 in Zeist is een groot succes 
gebleken. Vooralsnog bestaan geen voornemens om op korte termijn een internationaal 
filmfestival in Nederland te organiseren.  
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