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1. Doel en werkzaamheden 
 

Doelstelling stichting Docs Online: 

Het promoten van het gebruik van documentaires en het in stand houden van de documentaire 

traditie. 

Deze doelstelling kan uitgesplitst worden in de volgende subdoelen: 

• Het promoten en faciliteren van het gebruik van documentaires als middel voor (zelf) 

educatie.  

• Het promoten en faciliteren van het gebruik van documentaires als middel voor educatie van 

derden. 

• Het creëren en bieden va een ontmoetingsplek voor kijkers, makers en gebruikers van 

documentaires om te praten over documentaires en over de onderwerpen die daarin 

behandeld worden, alsmede het bieden van context daarvoor. 

• Het bieden van praktische en financiële ondersteuning aan documentairemakers op het 

gebied van fondsenwerving, marketing en distributie van documentaires. 

Om deze doelen te behalen ontplooit de stichting Docs Online de volgende werkzaamheden: 

• Het online beschikbaar stellen van documentaires 

• Het ontwikkelen en bieden van online platformen voor discussie over diverse documentaire 

gerelateerd onderwerpen (zowel onderwerp inhoudelijk als creatie / vorm gerelateerd)  

• Het ontwikkelen en aanbieden van online lespakketten en educatie methoden waarin 

documentaires het hoofdbestanddeel vormen  

• Het ontwikkelen en aanbieden van online (authenticatie) oplossingen voor het aanbieden 

van documentaires ter promotie van standpunten en of doelstellingen door onder andere 

NGO’s  

• organiseren van ‘Docs for thought’ avonden waarin over documentaires gediscussieerd kan 

worden, (zowel onderwerp inhoudelijk als creatie / vorm gerelateerd) 

• ontwikkelen (online) technieken om bovenstaande doelen te verwezenlijken 

Docs Online stelt zich tot doel het gebruik van documentaires te promoten en de documentaire 

traditie in stand te houden.   

Docs Online richt zich zowel op het vlak van zelf educatie (het kijken van documentaires met als doel 

zelf kennis op te doen van bepaalde onderwerpen) als het gebruik van documentaires als 

lesmateriaal voor de educatie van anderen, bijvoorbeeld door scholen. Voor zelf educatie ontsluit 

Docs online op een laagdrempelige wijze documentaires via internet.  Voor het educatieve gebruik 

ontwikkelt Docs Online educatieve programma’s en pakketten en stelt deze ter beschikking van 

(onderwijs) instellingen.   

Ook worden door Docs Online oplossingen ontwikkeld voor organisaties om documentaires (online) 

te gebruiken om hun specifieke doelgroep te bedienen, of om een specifiek standpunt te 

ondersteunen. Het gaat hierbij vooral om (authenticatie) technieken waardoor documentaires alleen 

door een vooraf bepaalde doelgroep (bijvoorbeeld donateurs van een NGO) kunnen worden 

bekeken.  



 

Naast de promotie van het gebruik van documentaires op bovenstaande vlakken stelt Docs Online 

zich tot doel om de literaire traditie in stand te houden. Daartoe ontwikkelt Docs Online 

ontmoetingsplaatsen om zowel makers als kijkers van documentaires met elkaar in contact te 

brengen en onderling gedachten uit te wisselen. Dit kan gaan over het ambacht van het maken van 

een documentaire (technieken, vormen, perspectieven), over onderwerpen (discussies over actuele 

in documentaires voorkomende thema’s) als over alles rondom het maken van documentaires 

(fondsenwerving, subsidies en wet- en regelgeving). Deze ontmoetingsplaatsen kunnen zowel online 

als fysiek zijn (bijvoorbeeld de ‘Docs for thought’- discussie avonden waarop over bovenstaande 

thema’s wordt gediscussieerd. 

2. Bestuur van de stichting 
Het bestuur bestaat thans uit: 
Menno van den Bergh (voorzitter) 
Ivo Wever (penningmeester) 
Evert de Vries 
 
 
Elk jaar treedt tenminste één bestuurslid af volgens een door het bestuur op te maken 
rooster. Aftredende bestuursleden zijn herbenoembaar. 
Het is een vrijwillig bestuur en de bestuursleden ontvangen jaarlijks een door de 
belastingdienst toegestane vergoeding (vacatiegeld regeling).  
Het bestuur bepaalt de lange termijn strategie van DocsOnline.  
De dagelijks leiding van de stichting en de praktische uitvoering van de lange termijn strategie is in 
handen van de directeur. Deze stuurt binnen de door het bestuur op gestelde kaders het team 
medewerkers en vrijwilligers aan.  
 
 

3. Exploitatie 
 

De stichting Docs online bestaat sinds 2006. Vanaf 2019 zal de stichting zich uitsluitend gaan 

bezighouden met de algemeen nut beogende / ideële taken van het in stand houden van de 

documentaire traditie, het ondersteunen van film makers en onderwijs instellingen bij het maken en 

gebruiken van documentaires voor educatie alsmede het beheer van de catalogus voor online 

documenten.  

 

Alle taken rondom het exploitatiedeel van de catalogus, het publiceren van (betaald of onbetaalde) 

documentaire content en mogelijke commerciële toepassingen, zijn uitbesteedt aan een 

productiemaatschappij. Eventueel te realiseren opbrengsten worden, na aftrek van reële kosten, 

volledig gedoneerd aan de ANBI stichting Docs Online.  

  



 

4. Wijze van fondsenwerving 
 

Sinds 2007 wordt de stichting Docs Online jaarlijks ondersteund vanuit het Creative Europe Program 

van het EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency). Deze bijdrage moet ieder jaar 

opnieuw worden aangevraagd en dekt ongeveer 60% van de exploitatiekosten, exclusief speciale 

projecten.  

Een ander deel van de inkomsten komt vanuit donaties van de productie b.v. die de exploitatie van 

de online documentaires voor haar rekening neemt. De BV genereert inkomsten door middel van een 

betaald abonnement dienst waarmee deze documentaires bekeken kunnen worden, en door 

advertentie inkomsten op de YouTube pagina’s waar deze documentaires, of delen ervan) te zien 

zijn.   

Alle inkomsten van deze BV worden na aftrek van gemaakte kosten aan de stichting Docs Online 

gedoneerd.  

Daarnaast houdt de stichting actief contact met (landelijke) fondsenverstrekkers die bereid zijn 

verschillende projecten van Docs Online te steunen. Voor speciale en toekomstige projecten kan dan 

snel en efficiënt additionele financiering worden gevonden. 

5. Beheer van gelden 
Het beheer van de financiële middelen gebeurt door de penningmeester onder frequent 
toezicht van het bestuur. Indien sprake is van een overschot aan liquide middelen zal deze, 
voor zover dit de instandhouding van DocsOnline niet schaadt, worden geïnvesteerd 
volgens een defensieve beleggingsstrategie. Hierbij zal Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen als richtlijn gelden.  
 

6. besteding van gelden 
De beschikbare middelen worden primair aangewend voor in dit strategisch plan gedefinieerde 

hoofddoelen: Het promoten van het gebruik van documentaires en het in stand houden van de 

documentaire traditie.  

Daarnaast worden middelen aangewend voor externe communicatie ( het informeren van 
donateurs, het aanschrijven van specifieke doelgroepen, media, website) en het ontwikkelen 
van publieksactiviteiten. Hier zullen ook inkomsten uit voortkomen. 
De uitgaven voor communicatie en fondsenwerving zullen per jaar c.a. 5 % maar in elk geval 
nooit meer dan 20 % van de totale inkomsten in dat jaar bedragen. 

  



 

7.  toekomstplannen 
 

De periode 2019-2024 zal voor Docs Online in het teken staan van uitbreiding en professionalisering 

van de huidige activiteiten. De huidige activiteiten zullen geïntensiveerd worden, en een aantal 

nieuwe initiatieven rond een drietal thema’s zullen ontplooid worden:  

1. Online documentaires 

2. Topic Cluster / Context in beeld 

3. Ondersteuning documentaire productie 

Online documentaires 

Hoewel Docs online zich al sinds de oprichting bezighoudt met het behoud en beheer van (online) 

documentaires, zijn die documentaires vaak vooral gemaakt voor TV of bioscoop. De komende jaren 

wil Docs Online zich ook gaan bezighouden met het stimuleren van de ontwikkeling van primair 

online gerichte documentaires. Dit zal in eerste instantie zijn door het delen van kennis en het ter 

beschikking stellen van toolboxes aan aspirerende documentaire makers. Mogelijk zal Docs Online in  

de toekomst een actievere eigen rol zal nemen als het gaat om (hulp bij) financiering of productie 

van online documentaires.  

Topic Cluster / Context in beeld 

Docs Online wil aanwezig zijn in discussies over relevante (maatschappelijke en cinematografische) 

publiek vraagstukken. Daartoe zal Docs Online bestaande content thematisch ontsluiten en deze 

aanvullen met zelf geproduceerde aanvullende content. Deze informatie zal door middel van  een 

speciale zoekmachine marketing vindbaar worden: In plaats van de content vindbaar te maken via 

steekwoorden zal de search engine optimalisatie vooral gericht zijn op de intentie van de zoeker. 

Docs Online wordt daarmee veel meer een hub voor het aanbieden van gethematiseerde informatie 

en context dan een aanbieder van losse fragmenten.   

Ondersteuning documentaire productie 

slot wil Docs Online documentaire makers gaan ondersteunen bij het maken van hun werk. Dit kan 

gaan om directe financiële ondersteuning voor de productie, hulp bij fondsenwerving of (kennis) 

ondersteuning bij wet- en regelgeving, productie of distributie van hun werk. 

 

 

 

 

 

 


