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 Inhoud



2018: het jaar waarin temperatuurrecords werden gebroken en 
wij van mei tot en met oktober op onze onvolprezen stranden 
konden liggen. De zonnepanelen op mijn dak draaiden overuren. 
‘We don’t need to save the planet, the planet will save itself. We 
do need to save the humans,’ sprak Amnesty Internationals 
secretaris-generaal Kumi Naidoo op het Movies that Matter 
Festival, terwijl politiek Den Haag druk onderhandelde over een 
nieuw klimaatakkoord. Naidoo betoogde dat een duurzame 
wereld geen vanzelfsprekendheid is, en van groot belang om 
mensenrechten wereldwijd te kunnen waarborgen.

2018 was ook een jaar waarin wij onze eigen records braken. 
Tijdens de tiende Haagse editie van ons festival verwelkomden 
wij meer bezoekers dan ooit. En met ons educatieprogramma 
bereikten we in het hele land meer leerlingen dan ooit. En tóch 
was het geen jaar waarin wij onbekommerd de vlag uithingen en 
de successen vierden. Wij werden namelijk voor een fikse 
organisatorische uitdaging geplaatst. Wij wisten dat wij aan het 
eind van 2018 afscheid zouden nemen van onze hoofdpartner 
vfonds. Het vfonds steunde ons sinds 2009 en bood ons in die 
periode de mogelijkheid uit te groeien tot de organisatie die wij 
nu zijn. Het partnerschap was voor ons van onschatbare waarde 
en wij zijn het vfonds dan ook bijzonder grote dank verschuldigd. 

Inmiddels zetten wij ons met stichting Movies that Matter al meer 
dan twaalf jaar in voor een meer rechtvaardige en duurzame 
wereld. Met steun van een brede verzameling organisaties 
verzorgen wij events in het hele land, ondersteunen wij jaarlijks 
twintig festivals in ontwikkelingslanden en landen waar 
persvrijheid in het geding is, vertonen wij ieder jaar films voor 
ruim 160.000 middelbare scholieren en bereiken wij met het 
festival steeds meer bezoekers: in 2018 waren het er 27.048. Met 
de organisaties die ons de eerste twaalf jaar van ons bestaan 
steunden, zochten wij in 2018 naar mogelijkheden om ook in de 
toekomst aan onze doelstellingen te kunnen blijven werken.

Begin 2019 wisten wij een nieuwe hoofdpartner aan ons te 
binden, die zich net als wij inzet voor een duurzame en 
rechtvaardige wereld. Met de steun van de Nationale Postcode 
Loterij kunnen wij vooruitkijken en al onze ambities nastreven. 
Zodat wij bezoekrecords kunnen blijven breken.

Dirk van der Straaten  
artistiek directeur

Onze missie is om ogen te openen voor mensenrechten. Wij 
zetten film in voor het stimuleren van de dialoog over een 
rechtvaardige wereld, de beïnvloeding van de publieke opinie 
en de motivering tot inzet voor mensenrechten en een 
duurzame samenleving.

Wij hebben de visie dat de kunstvorm film een buitengewoon 
sterk medium is. Daar waar het in woord en geschrift soms niet 
lukt mensen echt te raken, kan cinema wél door onverschilligheid 
of cynisme heen breken. Juist dít vermogen maakt film het 
middel bij uitstek om mensen te betrekken bij de strijd voor 
mensenrechten en een duurzame samenleving. We genereren 
impact door ons een spiegel voor te houden, inzicht te geven 
en vragen te stellen. Wij zien film echter nooit als sluitend 
pleidooi, maar als startpunt van een proces van 
meningsvorming. Wij doen dit in binnen- en buitenland met 
films uit binnen- en buitenland.

Onze kerntaken zijn het vertonen van films over mensenrechten 
en het stimuleren van vertoningen van films over mensenrechten. 
De eerste kerntaak volbrengen wij door de organisatie van het 
festival, de educatiewerkzaamheden en het organiseren van 
events. De tweede kerntaak volbrengen wij met advieswerk in 
binnen- en buitenland en het ondersteunen van festivals in het 
buitenland. Wij ondersteunen geen filmproductie.

Films vormen de kern van alle activiteiten van Movies that 
Matter. Maar wat maakt een film tot een movie that matters? 
Álle films die gemaakt worden, zullen op een of andere manier 
van belang zijn. Wij bepalen niet welke films al dan niet van 
belang zijn. Wij bepalen wel welke films wij al dan niet van 
belang achten. In eerste instantie selecteren wij films op basis 
van artistieke kwaliteit. De film moet op een prikkelende of 
verfrissende manier de mogelijkheden van het medium 
benutten. Daarnaast waarderen wij de visie van de maker. Met 
een eigenzinnige visie kan hij of zij ons een vernieuwend beeld 
geven van de werkelijkheid. Wij beperken ons niet tot een vorm 
of genre. De gemene deler van deze films is dat ze handelen 
over situaties waarin menselijke waardigheid in het geding is. 
Bij de selectie wegen wij de urgentie van thematiek mee en de 
wijze waarop de film kan bijdragen aan de kennis en 
meningsvorming van ons publiek.
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Het 
SchoonmakersparlementThe Death of Stalin

AmalDirk van der Straaten
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Sfeerimpressie  
Movies that Matter 
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 Naila and the Uprising

Joshua Wong Teenager 
vs Superpower

Impact
Movies that Matter maakt het verschil door films te vertonen. 
Maar hoe komen we dan precies tot dit verschil? Dat kan door 
de juiste, invloedrijke personen van mening te laten veranderen 
(top-down). Of door een zo groot mogelijke groep mensen van 
mening te laten veranderen (bottom-up), waardoor uiteindelijk 
ook de invloedrijke personen hun standpunt zullen heroverwegen. 
Laten we de levensloop van de film Burden of Peace als 
voorbeeld nemen.   

Deze film van regisseur Joey Boink vertoonden wij op ons 
festival in 2015, maar het bleef niet bij die vertoning. Het 
onderwerp van de film, de strijd van openbaar aanklager 
Claudia Paz y Paz voor een rechtvaardig Guatemala, werd 
met deze film nadrukkelijk onder de aandacht van het grote 
publiek in Nederland gebracht. Niet alleen tijdens het festival, 
maar ook in de On Tour-vertoningen die volgden. Na de 
bioscoopvertoningen was de film ook op televisie en online te 
zien. De film werd opgenomen in onze educatiecatalogus en 
was daarmee ook op scholen in het hele land te zien. Met 
steun van ons International Support-programma werd de film 
onder meer in Guatemala getoond. Op deze manier wist de 
film een groot publiek te vinden en bij te dragen aan het 
bewustzijn van het belang van de strijd voor een 
rechtvaardiger Guatemala.  
 
Maar wij bereikten niet alleen het grote publiek met deze film, 
ook beleidsmakers moesten eraan geloven. De film werd 
aangeboden in het ambassademenu, een filmprogramma dat 
door meer dan vijftig Nederlandse ambassades wereldwijd 
vertoond wordt. In het hele land werden events georganiseerd 
waarbij sleutelpersonen en organisaties de film te zien kregen. 
Toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Koenders zag de 
film op ons festival, en agendeerde de problematiek die in de 
documentaire naar voren komt bij zijn eerstvolgende bezoek 
aan Guatemala. Op die manier werkten wij ook aan de 
top-downverandering.   

En die ene streep die van onder (bottom-up) naar boven (film) 
loopt? Filmmaker Joey Boink zag als zeventienjarige scholier in 
2001 de film The Making of the Revolution in een educatieverto-
ning op ons festival. Hij besefte dat de camera een wapen 
tegen onrecht kan zijn en besloot filmmaker te worden. 
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Bestuurslid Patrick 
Lodiers tijdens opening 
MtMF18

Pauline Krikke, 
burgemeester van Den 
Haag

Het Movies that Matter Festival 2018 – van 23 tot  
31 maart in Den Haag – was een enerverende en 
prikkelende editie. Voor de tiende keer streek het 
festival neer in de Hofstad. Het publiek kon negen dagen 
lang zo’n zeventig films zien die inspireerden, hoop 
gaven en vooral ogen openden. Er waren verdiepende 
programma’s met debatten, interviews, masterclasses, 
lezingen en Q&A’s. Ook konden bezoekers genieten van 
tentoonstellingen, theater en muziek.

Ontmoeting
Ook dit jaar stond het festival in het teken van de ontmoeting: 
dé manier om met onze films impact te genereren. Het publiek 
kon in gesprek gaan met activisten, filmmakers en deskundigen. 
Onze internationale festivalgasten brachten we in contact met 
beleidsmakers, politici en ngo’s. We nodigden bezoekers uit om 
hun eigen ‘informatiebubbels’ te doorbreken en hielpen ze bij 
hun keuze door de films thematisch in te delen.

Opening van het festival
Op vrijdag 23 maart opende het festival met de speelfilm Aus 
dem Nichts van de Duitse filmmaker Fatih Akin. De film, 
winnaar van de Golden Globe 2018 voor beste buitenlandse 
film, vertelt het verhaal van een moeder die na de moord op 
haar man en zoon gerechtigheid wil vinden, binnen óf buiten 
de rechtszaal. De Haagse burgemeester Pauline Krikke 
onderstreepte in haar openingstoespraak het belang van 
mensenrechtenfilms en benadrukte blij te zijn met Den Haag 
als festivalstad: ‘De thema’s van het festival zijn die van Den 
Haag: vrede, recht, mensenrechten, humanitaire hulp en zorg 
voor onze planeet. Er werken ontelbaar veel mensen in Den 
Haag die zich iedere dag met deze thema’s bezighouden. 
Zowel in internationale organisaties, tribunalen en 
onderzoeksinstituten als op stichtingen en op scholen.’

 
2. Movies that Matter Festival 2018

‘Het festival biedt ons de mogelijkheid de verhalen te 
ontdekken achter de nieuwsitems. De verhalen van gewone 

mannen, vrouwen en kinderen, dichtbij of ver weg. Levens die 
verscheurd zijn door oorlog en onrecht. Maar ook verhalen 
over moed en volharding. Movies that Matter brengt ons de 

films die de verhalen vertellen van mensen die blijven vechten 
voor gelijke rechten en menselijke waardigheid.’

Pauline Krikke – burgemeester van Den Haag

Eén nieuwe en twee vertrouwde competities
Tien jaar Movies that Matter in Den Haag vierden we met de 
introductie van een nieuwe competitie: Dutch Movies Matter. 
Daarnaast bleven de vertrouwde hoofdcompetities bestaan: 
het activistenprogramma Activist (voorheen A Matter of ACT) 
en het programma over recht en juridische dilemma’s Camera 
Justitia. (Zie hieronder meer over de competities.)

Bezoekersaantallen sterk gegroeid
Sinds het festival in 2009 naar Den Haag verhuisde, is het 
bezoekersaantal bijna verdrievoudigd: van 10.000 in 2009 
tot 27.000 in 2018. Het festival is uitgegroeid tot een 
toonaangevend evenement, met film en debat als boventoon 
maar met ook exposities, muziek en meer.

Activist
Het Activist-programma bevat ieder jaar acht documentaires 
over inspirerende mensenrechtenverdedigers uit alle wind-
streken. Ook hier stond de ontmoeting centraal: bezoekers 
konden kennismaken met vrijwel alle activisten uit de films, 
en voor de activisten organiseerden we ontmoetingen met 
relevante ngo’s, de overheid, media et cetera. Een internatio-
nale jury, geleid door Lilianne Ploumen, kende twee ‘Gouden 
Vlinders’ toe: de Activist Documentary Award voor de 
regisseur van de beste documentaire en de Activist Human 
Rights Award voor de winnende activist (zie onder ‘Awards’). 
Het programma Activist kwam tot stand in samenwerking 
met hoofdpartner Amnesty International.

‘Africa is one of the richest continents on the planet… 
under the ground. And that’s why it is one of the poorest 

above the ground.’ 

Kumi Naidoo – secretaris-generaal Amnesty International
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Gouden Vlinders

Bezoekers tijdens de 
opening
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Activisten en films
Activist Land Film Regie

Naila Ayesh Palestina Naila and the 
Uprising

Julia Bacha

Jair Candor Brazilië Piripkura Renata Terra / 
Mariana Oliva / 
Bruno Jorge

Christine Schuler 
Deschryver &  
Jane Mukunilwa

DR Congo City of Joy Madeleine Gavin

Jaha Dukureh Gambia Jaha’s Promise Patrick Farrelly / 
Kate O’Callaghan

Mahmoud Hassino Syrië Mr. Gay Syria Ayse Toprak

Fatih Polat Turkije Turkey on the 
Edge

Imre Azem 

Silas Siakor Liberia Silas Anjali Nayar / 
Hawa Essuman

Joshua Wong China Joshua: 
Teenager vs. 
Superpower

Joe Piscatella

Impact- en netwerkprogramma’s voor activisten
In 2018 was er meer tijd en aandacht voor de impact- en 
netwerkprogramma’s voor de activisten, onder andere met 
meer gezamenlijke activiteiten. Een voorbeeld was een meet-up 
in samenwerking met Hague Hacks en Border Sessions, over 
slimme, innovatieve technologische oplossingen voor het werk 
van mensenrechtenverdedigers. Nieuw was een workshop voor 
regisseurs, in samenwerking met Doc Society, over veiligheid 
rondom filmen en de vraag hoe documentaires meer impact 
kunnen genereren. 

Tijdens een lunch met medewerkers van het Internationaal 
Strafhof vertelden de activisten over hun werk. De activisten 
Jair Candor (Brazilië) en Silas Siakor (Liberia) vertelden in de 
Tweede Kamer over hun milieuactivisme. De Gambiaanse 
activiste tegen vrouwenbesnijdenis Jaha Dukureh had een 
ontmoeting met Dirkje Jansen van Amref Nederland, over de 
gezamenlijke ambitie om vóór 2030 meisjesbesnijdenis in 
Afrika uit te bannen. Nathan Law en Jason Ng uit Hongkong, te 
zien in Joshua: Teenager vs. Superpower, spraken onder meer 
met China-correspondent Garrie van Pinxteren en met 
jongerenafdelingen van politieke partijen.

Armed to the TeethAmnesty talkshow

Kumi Naidoo tijdens 
MtMF18

Bezoekers tijdens One 
World-vertoning van 
Piripkura

Eregast Kumi Naidoo
Ieder jaar nodigen we een eregast uit die vanwege zijn of haar 
achtergrond, kennis en netwerk van belang kan zijn voor de 
activisten. Dit jaar was dat de Zuid-Afrikaan Kumi Naidoo, 
voormalig antiapartheidsactivist en oud-directeur van 
Greenpeace International. Naidoo is sinds augustus 2018 
secretaris-generaal van Amnesty International in Londen. 

Naidoo ontmoette activisten, verzorgde inleidingen en nam deel 
aan nagesprekken. Tijdens een round table met alle activisten 
sprak hij bevlogen over zijn werk en het belang van activisme. 
Verder verzorgde hij een inleiding bij de documentaire Silas en 
hield hij een speech over klimaatverandering en het belang van 
milieuactivisme. Na afloop nam hij deel aan een nagesprek met 
activist Silas Siakor.

Filmvertoningen op ambassades
Rondom 10 december (Dag van de Mensenrechten) zijn drie 
Activist-films vertoond op Nederlandse ambassades 
wereldwijd: Jaha’s Promise (zeven vertoningen), Joshua: 
Teenager vs. Superpower (veertien) en Mr. Gay Syria (veertien). 
(Zie ook ‘International Support’.)

Camera Justitia
Het Camera Justitia-programma vertoonde acht films 
– vier documentaires en vier fictiefilms – over recht en de 
rechtsstaat. Er waren debatten en presentaties over juridische 
dilemma’s, waarheidsvinding, internationaal recht en de strijd 
tegen straffeloosheid. De regisseurs dongen mee naar de 
Camera Justitia Award. Camera Justitia kwam tot stand met 
steun van hoofdpartner vfonds.

Waarheidsvinding was een belangrijk thema dit jaar. In de 
speelfilm Aus dem Nichts zoekt een moeder de waarheid over de 
moord op haar man en zoon. Camera Justitia Award-winnaar 
Armed to the Teeth reconstrueert de moord op twee studenten 
door het Mexicaanse leger. En de documentaire Truth Detectives 
toont hoe nieuwe technologieën en burgerjournalistiek 
straffeloosheid en onrecht tegengaan. Tijdens de Camera 
Justitia Night werden de filmmakers Anja Reiss en Brigitta 
Schübeler geïnterviewd en was er een inleiding door Pieter van 
Huis, medewerker van online onderzoekscollectief Bellingcat. 
Tijdens de Camera Justitia Masterclass vertelde Andreas Kleiser, 
director for Policy and Cooperation van de Internationale 
Commissie voor Vermiste Personen via fragmenten uit Truth 
Detectives over technologieën voor het opsporen van vermisten.
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In het film- en kunstproject The Congo Tribunal probeerde 
theaterregisseur Milo Rau met een fictief tribunaal op een 
openbaar podium in Bukavu (Democratische Republiek Congo) 
de oorzaken bloot te leggen van de langdurige burgeroorlog in 
het land. Onder leiding van rechters van het Internationaal 
Strafhof komen vele betrokkenen aan het woord. Het Belgische 
Artefact-festival maakte hierbij samen met Stroom Den Haag 
een installatie, met onder meer 26 uur opnames van de 
zittingen, een webgame en VR-cinema. 

Camera Justitia
Film Regie Land

Armed to the Teeth Alberto Arnaut Mexico

Aus dem Nichts Fatih Akin Duitsland

So Help Me God Jean Libon / Yves 
Hinant

België / Frankrijk

The Congo Tribunal Milo Rau Zwitserland / Duitsland

The Third Murder Kore-Eda Hirokazu Japan

Truth Detectives Anja Reiss Duitsland

Beauty and the Dogs Kaouther Ben Hania Tunesië / Frankrijk / 
Zweden / Noorwegen / 
Libanon / Zwitserland

Los Perros Marcela Said Chili / Frankrijk / 
Argentinië / Portugal

Dutch Movies Matter
Het nieuwe competitieprogramma Dutch Movies Matter eerde 
Nederlandse filmmakers die maatschappelijk geëngageerde 
filmproducties maken. Zes films dongen mee naar de Dutch 
Movies Matter Award, uitgereikt tijdens de Award Ceremony op 
30 maart (zie onder ‘Awards’). Dutch Movies Matter kwam tot 
stand met steun van VEVAM.

De Haagse filmmaker Floris-Jan van Luyn sleepte voor zijn 
documentaire The Bastard de eerste Dutch Movies Matter Award 
in de wacht. De film vertelt het verhaal van de Ethiopische Daniël 
Hoek, als kind in de steek gelaten door zijn Nederlandse vader. 
Met de nek aangekeken vanwege zijn gemengde afkomst, 
belandde hij op straat en in de criminaliteit. Jarenlang worstelde 
hij met zijn identiteit, zijn afwezige vader en de vraag hoe zijn 
leven eruit had kunnen zien. De jury noemde de film ‘een 
persoonlijke geschiedenis als metafoor voor die grote pijnlijke 
geschiedenis van ons menselijk falen, die niet alleen in de 

Première Het 
SchoonmakersparlementBeauty and the Dogs

Floris van Luyn wint 
Dutch Movies Matter 
Award

The Congo Tribunal

wereld maar ook in een gezin zijn sporen nalaat’. Voor Van 
Luyn was het de eerste keer dat een van zijn films in première 
ging op een festival in zijn thuisstad.

Films en regisseurs
Film Regie

The Bastard Floris-Jan van Luyn

Back to the Taj Mahal Hotel Carina Molier

I <3 my muslim Marjolein Busstra

Onderkomen Jacqueline van Vugt

Het Schoonmakersparlement Leon Verdonschot

A Stranger Came to Town Thomas Vroege

Een andere bijzondere film in de nieuwe competitie was Het 
Schoonmakersparlement van Leon Verdonschot. Nederlandse 
schoonmakers die het zat zijn om ongezien en slecht betaald te 
zijn, richtten een speciaal parlement op met vertegenwoordigers 
uit hun midden. 

Verdonschot volgt drie schoonmakers (Nadine Douared, Tim 
Edwards en Khadija Hyati) tijdens hun werk, thuis en tijdens 
parlementszittingen en acties, op weg naar een nieuwe cao. 
De schoonmakers uit de film waren aanwezig bij de 
wereldpremière van de film op het festival. Na afloop ging 
BNNVARA-presentator Elena Lindemans in gesprek met Leon 
Verdonschot en schoonmakers Nadine, Tim en Khadija.

‘Het was een thuiswedstrijd, ik kon al mijn vrienden uitnodigen. 
Het was echt geweldig.’ 

Filmmaker Floris-Jan van Luyn over het festival 

‘De chirurg in het ziekenhuis is niets zonder mij. Als ik de 
operatiekamer niet schoonmaak, kan hij zijn werk niet doen.’

Khadija Hyati in Het Schoonmakersparlement



14 15

Awards
Tijdens de Activist Night op 28 maart werden Gouden Vlinders 
uitgereikt voor de Activist Documentary Award en de Activist 
Human Rights Award. Een dag later reikte een internationale 
jury de Camera Justitia Award uit op de feestelijke Camera 
Justitia Night. Tijdens de Award Ceremony op 30 maart reikte 
Nawal Mustafa namens de jury de eerste Dutch Movies Matter 
Award uit. Verder werden die dag ook de Students’ Choice 
Award en de Moviezone MtM Award uitgereikt. Tijdens de 
Best-Of-dag, op de laatste festivaldag, was het publiek getuige 
van de uitreiking van de BNNVARA Publieksprijs.

Award Winnaar

Activist Documentary Award 
Gouden Vlinder

€ 5.000 Joshua: Teenager vs. 
Superpower van Joe 
Piscatella

Activist Human Rights Award 
Gouden Vlinder

€ 5.000 Jaha Dukureh uit 
Jaha’s Promise

Camera Justitia Award 
Gouden Vlinder

€ 5.000 Armed to the Teeth 
van Alberto Arnaut

Dutch Movies Matter 
Gouden Vlinder

€ 5.000 The Bastard 
van Floris-Jan van Luyn

BNNVARA Publieksprijs 
Gouden Vlinder

€ 5.000 City of Joy 
van Madeleine Gavin

Students’ Choice Award I Am Not a Witch 
van Rungano Nyoni

MovieZone MtM Award 
(distributieondersteuning 
i.s.m. EYE)

Joshua: Teenager vs. 
Superpower van Joe 
Piscatella

Verdieping en thema's
De kracht van het festival ligt, behalve bij de sterke filmselectie, 
bij de mogelijkheid voor het publiek om in gesprek te gaan met 
filmmakers, experts en gasten. Om deze ontmoetingen te 
faciliteren, en om de films in hun context te plaatsen, maken 
we een uitgebreid verdiepingsprogramma. Dit jaar was er bij 
57 procent van de publiekstoegankelijke filmvertoningen een 
dergelijk programma: nagesprekken, masterclasses, 
inleidingen en workshops, geleid door journalisten en 
programmamakers als Linda Polman, Harm Botje, Froukje 
Jansen, Milouska Meulens, Aldith Hunkar, Rena Netjes, Bahram 
Sadeghi, Nancy Jouwe en Katinka Baehr. 

Thank You for the RainPremière Onderkomen

Nagesprek Climate at 
Stake

Jaha Dukureh wint 
Activist Human Rights 
Award

Naast de films in competitie boden we een panorama-
programma opgedeeld in vier thema’s: Save the Planet, On the 
Move, Resist en Second Sex. Dit gaf het publiek een handvat 
bij hun filmkeuzes en bracht tegelijk minder bekende films 
onder de aandacht. Daarnaast waren er selecties, zoals het 
curatorenprogramma Weapon of Choice, Festival Favorites, 
Best of #MtMF18 en Chosen By You, met vijf van de beste films 
uit 2017 gekozen door het publiek van Movies that Matter. Drie 
filmprogramma’s kwamen tot stand in samenwerking met 
partners: het programma voor korte films MtM X GoShort, de 
IDFA Selection, met de genomineerden van de Amsterdam 
Human Rights Award op IDFA 2017, en de Amnesty Selection 
met films die aansluiten bij onderwerpen waarvoor Amnesty 
International zich hardmaakt. Hieronder een greep uit het 
programma.

Save the Planet
Een themaprogramma als noodkreet: in Save the Planet 
vroegen we aandacht voor de gevolgen van vervuiling en 
klimaatverandering. In samenwerking met het ministerie van 
Buitenlandse Zaken presenteerden we de Climate at Stake-
dag, met films over hoe klimaatverandering leefomstandig-
heden beïnvloedt. Na de opening door eregast Kumi Naidoo 
waren de films Anote’s Ark, Guardians of the Earth en Thank 
You for the Rain te zien, in combinatie met voor- en 
naprogramma’s. Zo sprak regisseur Julia Dahr over haar film 
Thank You for the Rain, een documentaire over de impact van 
klimaatverandering op het leven van de Keniaanse boer Kisilu. 

On the Move 
In On the Move vertoonden we films over een van de 
belangrijkste vraagstukken van deze tijd: migratie. In Watani 
My Homeland zagen we door de ogen van kinderen hoe het is 
om in oorlog te leven, te vluchten en in een nieuw land een 
bestaan op te bouwen. In de documentaire Onderkomen van 
Jacqueline van Vugt, die op het festival in wereldpremière ging, 
maakten we kennis met jonge (bijna) uitgeprocedeerde 
Afghaanse asielzoekers die al jaren in Nederland wonen. Na 
afloop van een van de vertoningen was er in samenwerking 
met Amnesty een gesprek over de positie van Afghaanse 
vluchtelingen. In samenwerking met UNHCR en Humanity 
House toonden we op het Spuiplein de expositie State of Being 
van fotograaf Anoek Steketee over staatlozen in Nederland.
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Second Sex
In het themaprogramma Second Sex onderzochten we de 
ongelijke behandeling van mannen en vrouwen. We vertoonden 
onder meer de speelfilm Numéro Une, over een zakenvrouw die 
CEO kan worden van een groot Frans bedrijf, maar wordt 
tegengewerkt door mannelijke concurrenten. In het nagesprek 
ging oud-minister Jet Bussemaker in op de positie van vrouwen 
in het Nederlandse bedrijfsleven.

Resist
Resist bood films, nagesprekken en een expositie over mensen 
die strijden voor hun principes. Zo plaatste de interactieve 
documentaire The Maribor Uprisings het publiek in het hart van 
een demonstratie. De bevolking van de Sloveense stad Maribor 
gaat de straat op om te protesteren tegen het corrupte 
stadsbestuur. De kijker kiest welke kant de film op gaat: sluit je 
je aan bij vreedzame protesten of ga je mee met de woedende 
menigte? De filmmakers waren aanwezig om het publiek te 
begeleiden bij hun keuze.

Weapon of Choice
In Weapon of Choice kozen vijf prominente Nederlanders een 
film waarvan zij vinden dat iedereen die moet hebben gezien. 
Dit jaar waren onze curatoren Sinan Can (keuzefilm: The Fall), 
Marjan Minnesma (Albatross), Nadia Moussaid (Delicate 
Balance), Eric de Vroedt (So Help Me God) en Gloria Wekker 
(Daughters of the Dust). Op het festival gingen zij in gesprek 
met het publiek over hun keuze.

Dertig jaar Sacharovprijs
Dit jaar vierden we, in samenwerking met het Europees 
Parlement, het dertigjarig bestaan van de Sacharovprijs. Het 
Europees Parlement reikt de prijs jaarlijks uit aan personen 
die zich op bijzondere manier inzetten voor de mensenrechten. 
In 1988 gingen de eerste Sacharovprijzen naar de Zuid-
Afrikaanse antiapartheidsstrijder Nelson Mandela en Sovjet-
dissident Anatoli Marchenko.

In 2017 ging de prijs naar de Venezolaanse oppositie. Het 
dertigjarig bestaan werd daarom gevierd met een speciale 
vertoning van de film The Women of Venezuelan Chaos. Na 
afloop leidde Aldith Hunkar een paneldiscussie met onder 
anderen Leopoldo López Gil, vader van politiek gevangene 
Leopoldo López, en regisseur Margarita Cadenas. De film en 
het nagesprek leidden tot veel emotie in de zaal. De 
Venezolaanse muzikant Gerardo Rosales verzorgde een 
optreden. Ter gelegenheid van het jubileum was een 
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Geraldine Kemper in 
gesprek over BNNVARA-
serie Trippers

Aldith Hunkar bij 
Sacharov-vertoning

Nagesprek Sinan Can bij 
première Verloren 
Kinderen van het Kalifaat

Nagesprek met Jet 
Bussemaker

fototentoonstelling te zien over leven en werk van vier 
activisten en Sacharov Fellows (zie ook onder ‘Crossovers’). 

Overige samenwerkingen op het festival
Voor het tiende jaar was het Movies that Matter Festival thuis 
in Filmhuis Den Haag, dé plek voor kwaliteitsfilm in Den Haag. 
We werkten in verschillende programma’s samen met Filmhuis 
Den Haag, zoals in de Gay Preview met de speelfilm The 
Wound en in Filmfocus met Beauty and the Dogs. Op de 
dinsdag vóór het festival was er een speciale editie van Film & 
Debat in samenwerking met Prodemos, bij de film So Help Me 
God.

Voor medewerkers van verschillende ministeries organiseerden 
we de jaarlijkse speciale lunchvertoning, om beleidsmakers te 
betrekken bij het festival. Dit jaar vertoonden we de 
documentaire Jaha’s Promise. Na afloop sprak Joris Marseille 
met activist en hoofdpersoon Jaha Dukureh en regisseur 
Patrick Farrelly. 

In samenwerking met de Stichting voor Vluchteling-Studenten 
UAF verzorgden we een speciale vertoning van A Stranger 
Came to Town van regisseur Thomas Vroege. In deze 
documentaire geven vier inwoners van Aleppo hun kijk op de 
chaos in Syrië. De film werd ingeleid door UAF-directeur 
Mardjan Seighali. Na afloop was er een nagesprek met twee 
Syrische studenten.

Stichting Solidaridad presenteerde de feestelijke première van 
Engel in het Suikerriet van regisseur Godelieve Eijsink. De 
afgelopen decennia stierven duizenden rietkappers in Midden-
Amerika door een mysterieuze nierziekte, als gevolg van hun 
loodzware werkomstandigheden. De film kwam mede tot stand 
dankzij steun van de Nationale Postcode Loterij.

Het festivalpubliek kon gratis een aantal korte virtuele films 
ondergaan. In VR Feest aan Zee vierden we samen met de 
gemeente Den Haag de vriendschap met de Noordzee met 
films over de zee. Ook in de foyer van Theater aan het Spui 
waren VR-films te beleven, zoals Meet the Soldier, over het 
creëren van empathie tussen vijanden.

Mediapartners BNNVARA en Trouw
De samenwerking met mediapartner BNNVARA, sinds 2007, 
bestrijkt een divers gebied. Zo gingen in 2018 de BNNVARA-
documentaires De verloren kinderen van het kalifaat en Het 
Schoonmakersparlement op het festival in première, net als de 



nieuwe aflevering van de tv-serie Trippers over Braziliaanse 
favela’s. In samenwerking met de VARA-gids organiseerden we 
een aantal voorvertoningen in bioscopen door het hele land, 
en BNNVARA vertoonde rondom het festival op tv de 
festivalfilms Noces, De verloren kinderen van het kalifaat, 
Recruiting for Jihad, The Poetess en Het 
Schoonmakersparlement. 

Voor de vierde keer werd vanaf het festival radioprogramma 
Spijkers met Koppen live uitgezonden, met aan tafel onder 
anderen regisseur Leon Verdonschot (Het Schoonmakers-
parlement) en Carla uit de film I <3 my Muslim, en met muziek 
van Blaudzun. Gerard Timmer, voormalig directeur van 
BNNVARA en huidig directeur van de NPO, maakte tijdens de 
Best of #MtMF18 de winnaar bekend van de BNNVARA 
Publieksprijs: City of Joy van Madeleine Gavin.

Dagblad Trouw is al sinds 2006 mediapartner van Movies that 
Matter. Ieder jaar verschijnt begin maart onze festivalkrant als 
bijlage bij het dagblad, met een oplage van 100.000 en een 
doordruk van 20.000 exemplaren. Trouw-redacteuren 
verzorgen de inhoud van de festivalkrant. Tijdens de jaarlijkse 
Trouw-middag werd de speelfilm Aus dem Nichts vertoond.

Crossovers
Het Movies that Matter Festival is meer dan een film- en 
debatfestival. We bieden bezoekers een divers palet aan 
randprogrammering met workshops, masterclasses, 
fototentoonstellingen, theater en muziek. Ook dit jaar was er 
iedere avond livemuziek van bandjes en dj’s, waaronder 
Afterpartees, Muji Roux, Boka de Banjul en Eva van Manen. 
We sloten feestelijk af met The Dawn Brothers. 

In samenwerking met het Europees Parlement was er in het 
Atrium in Den Haag een fototentoonstelling van Magnum 
Photos over leven en werk van vier activisten en Sacharov 
Fellows. Deze bijzondere expositie bevatte werk van fotografen 
Jérôme Sessini, Bieke Depoorter, Enri Canaj en Newsha 
Tavakolian. 

On Tour
Als spin-off van het festival toeren festivalfilms van oktober t/m 
mei door het hele land. In achttien filmtheaters is op een vaste 
dag en tijdstip een bijzondere speelfilm of documentaire te 
zien. Lokale (Amnesty-)groepen verzorgen daarbij een 
verdiepingsprogramma. (Lees meer in hoofdstuk 4.)
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OnderkomenAfterpartees

The BastardNagesprek met Carla uit 
I <3 my Muslim

Evaluatie
De nieuwe Nederlandse competitie, de thematische 
programmering en de verbeteringen aan de website droegen 
bij aan een flinke stijging van de bezoekersaantallen: 10 
procent ten opzichte van 2017. Ook de formule van ons 
educatieprogramma was succesvol: het educatiebezoek steeg 
met 14 procent tot bijna 10.000 leerlingen. Dat kwam mede 
doordat het filmaanbod goed aansloot op de onderwijs-
curricula, en door het drempelverlagende aanbod van een 
gratis programma aan nieuwe (v)mbo-scholen. 

Het nieuwe competitieprogramma Dutch Movies Matter was 
een succes. Met zes films van Nederlandse makers wilden we 
het publiek geëngageerde films bieden van Nederlandse 
bodem, en tegelijk het makersklimaat voor geëngageerde 
films stimuleren. Het programma kende enkele mooie 
wereldpremières – The Bastard, Onderkomen en Het 
Schoonmakersparlement – en de films en makers kregen veel 
persaandacht. 

Er waren uiteraard ook onderdelen waarover we minder 
tevreden zijn. De nieuwe samenwerking met de Koninklijke 
Academie van Beeldende Kunsten voor het Students’ Choice-
programma had niet het beoogde resultaat. Met de nieuwe 
opzet wilden we een groep studenten vormen als klankbord 
voor onze filmprogrammering, die tegelijk konden helpen 
studenten te werven als bezoekers. Het lukte helaas niet om de 
deelnemende studenten voldoende te motiveren zich in te 
zetten. Mogelijke verklaring is dat de studenten verplicht 
werden deel te nemen, maar daarvoor geen studiepunten 
kregen.

Ook nieuw dit jaar was de Best of MtMF On Tour: op de laatste 
festivaldag vertoonden we drie festivalfilms in acht filmtheaters 
door het land. Helaas werden de vertoningen slechts summier 
bezocht. Een mogelijke reden is dat de filmselectie vrij laat 
bekend was, waardoor we minder aan promotie konden doen. 
Zoals ieder jaar zullen wij in aanloop naar het volgende 
festival afwegen welke programmaonderdelen in verbeterde 
vorm terugkeren en welke wij schrappen.
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Un Sac de BillesFor Ahkeem

Voorprogramma bij 
Schuldig

Foxtrot

Facts & Figures Festival

Activiteit Doelstelling Realisatie

Film

Selectie films 70, waarvan 8 
educatiefilms

73, waarvan 12 
educatiefilms

Nederlandse premières 20 20

Vertoningen tijdens het 
festival 

300, waarvan 74 
educatievertoningen

317, waarvan
80 educatievertoningen
24 simultaanvertoningen 
in het land

Vertoningen MtM On Tour 136 135

Verdieping

Verdiepingsprogramma bij 
vertoningen

40% 57%

Internationale 
festivalgasten

75 50

Media

Human rights films op tv 
(jan t/m apr)

4 7

Human rights films online / 
digitale tv (jan t/m apr)

12 8

Websitebezoeken 
(jan t/m apr)

250.000 122.944 
(626.720 pageviews)

Direct bereik

Festivalbezoekers in  
Den Haag 
(educatieprogramma 
tevens in Amsterdam)

27.500, waarvan 
9.000 educatie-
bezoekers

27.048, waarvan 
9.886 educatie-
bezoekers

Bezoekers festival-
programma Educatie 
(jaarrond landelijk)

1.750 4.171

Bezoekers MtM On Tour 5.000 4.277

Kijkcijfers MtM films op tv 
en online* 

600.000 1.344.736

*Zie hoofdstuk 4

Wij brengen mensenrechten onder de aandacht van scholieren 
en studenten met een uitgebreid programma van filmvertoningen 
op school, in bioscopen en op het Movies that Matter Festival. 
We stimuleren docenten, met name in het voortgezet onderwijs, 
om hun lessen burgerschap, maatschappijleer en geschiedenis 
te versterken met mensenrechtenfilms en bijbehorend 
lesmateriaal. In 2018 bereikten onze programma’s ruim 
163.000 leerlingen.

Bereik en waardering festivalprogramma
Een van onze doelstellingen voor 2018 was het bereik van ons 
educatieprogramma op het festival verder te vergroten. Dat is 
gelukt. De speciale voorstellingen voor het hoger, voortgezet, 
primair en beroepsonderwijs trokken in 2018 ruim 9.886 
scholieren (2017: ruim 8.500). De leerlingen waardeerden de 
films en nagesprekken gemiddeld met respectievelijk een 8,2 
en een 7,5 (2017: 8,5 en 7,5).

Vmbo- en mbo-programma’s
Scholieren van het (v)mbo vormen voor ons een belangrijke 
doelgroep; zij komen doorgaans weinig in aanraking met films 
en gesprekken waarin mensenrechtenthema’s op een 
toegankelijke manier worden behandeld. Om vmbo- en 
mbo-scholen kennis te laten maken met het festival, werden de 
films Un Sac de Billes (onderbouw vmbo, zie ook hieronder) en 
Schuldig (mbo) in Den Haag gratis aangeboden aan nieuw 
deelnemende vmbo-scholieren en mbo-studenten. Bijna 1.900 
vmbo-scholieren en ruim 3.000 mbo-studenten kwamen dit 
jaar naar het festival; dat is 54 procent van alle deelnemers 
aan het educatieprogramma.

Met het programma voor mbo-studenten bij de successerie 
Schuldig braken we een nieuw record aan bezoekers van 
mbo-opleidingen. Het onderwerp schuldenproblematiek in een 
Nederlandse context sprak mbo-docenten erg aan.

 
3. Educatie

‘Het was erg goed, een eyeopener voor vele studenten 
Beveiliging. Zij zullen nu waken voor hun vooroordelen in hun 

beroep. Altijd jezelf blijven beoordelen op objectiviteit.’

Mbo-docent Orde & Veiligheid, 
over de film Fruitvale Station en het debat 

over etnisch profileren



22 23

MovieZone JuryI Am Not a Witch

Educatie workshopTweet van school 
Hyperion

Grotere impact festivalprogramma
Een andere doelstelling was het vergroten van de impact van 
onze programma’s. Leerlingen kijken, luisteren en onthouden 
beter als ze al weten wat ze kunnen verwachten. We 
ontwikkelden daarom een online leerpad – met veel beeld en 
korte filmfragmenten – dat leerlingen thuis, zonder hulp van 
een docent, moesten maken voordat ze naar het festival 
kwamen. In het leerpad bij de film Un Sac de Billes ontmoetten 
de leerlingen gastspreker Frits Pront in een korte film over hem. 
Leerlingen konden voorafgaand aan hun festivalbezoek vragen 
aan Frits Pront naar ons opsturen. Zo kwamen ze voorbereid 
naar het festival, en hadden ze vaak goed nagedacht over wat 
ze Pront wilden vragen. Lisa Wade van de tv-programma’s Het 
Klokhuis en 13 in de oorlog presenteerde en stelde de vragen 
aan Pront. Ook deze investering in een presentator met veel 
expertise verhoogde de waardering en aandacht van de 
leerlingen, en daarmee de impact van het programma.

Bij tien prachtige films maakten we negen educatieve 
programma’s: twee voor groep 8 van het primair onderwijs, vijf 
voor het voortgezet onderwijs (inclusief mbo) en twee film- en 
debatprogramma’s speciaal ontwikkeld voor het mbo. Om 
leerlingen en studenten actief bij de onderwerpen te betrekken, 
organiseerden we diverse activiteiten en theaterinleidingen bij 
de programma’s.

Students’ Choice
Voor studenten uit het hbo en universitair onderwijs werd ook 
dit jaar de Students’ Choice georganiseerd: een programma 
waarin studenten helpen drie films te programmeren voor 
collega-studenten en jongeren met een CJP-pas. Deze jury 
bestond dit jaar uit vijftien studenten van de Koninklijke 
Academie van Beeldende Kunsten uit Den Haag. Zij reikten de 
Students’ Choice Award uit aan regisseur Rungano Nyoni voor 
haar ontroerende speelfilm I Am Not a Witch.

MovieZone
Jongeren hebben op het Movies that Matter Festival een eigen 
jury: de MovieZone-jury bestaat uit jongeren van veertien tot 
en met achttien jaar en is een initiatief van EYE. Zij kenden de 
MovieZone MtM Award toe aan de Amerikaanse regisseur Joe 
Piscatella voor zijn film Joshua: Teenager vs. Superpower.

Meer impact door bioscoopvertoningen in het land
De maatregelen voor vergroting van impact zijn in 2018 verder 
uitgewerkt. Een van de doelen was meer leerlingen uit het 
klaslokaal naar de bioscopen te halen; een film op het grote 
doek in een bioscoopzaal maakt immers meer indruk.  
Dit jaar steeg het bioscoopbezoek tijdens het festival in 
Amsterdam en Den Haag. Ook zagen meer leerlingen dan 
voorheen een film uit onze educatiecatalogus buiten het 
festival om in een bioscoop: in totaal meer dan 4.000 
leerlingen. Behalve het genereren van meer impact, zijn door 
deze aanpak ook de relaties met landelijke filmhuizen 
verstevigd en wordt er meer duurzaam gebruikgemaakt van de 
reeds ontwikkelde bioscoopprogramma’s voor het festival.

Groter bereik in de klas
Niet alleen het bioscoopbezoek op het festival en in het land 
groeide, ook het gebruik van Movies that Matter-films en 
-lesmateriaal in de klas nam toe. Dit is zowel te danken aan 
het aangepaste aanbod – meer online films, meer korte films 
met online leerpaden voor beamer of computer in de klas – als 
als aan het inbedden van het filmaanbod in lesmethodes van 
uitgeverijen.

‘De voorstelling die de leerlingen het afgelopen jaar bezochten 
had enorm veel impact op ze. Sommigen waren compleet 

confuus ervan. Ook een paar dagen later hadden ze het er nog 
over, in positieve zin!’

Docent Dalton Den Haag over de film Eye in the Sky, met een 
verdiepingsprogramma in samenwerking met het Rode Kruis
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Leerlingen met 
stemkastjesWatani My Homeland

MovieZone Talent DayLeerlingen op Spuiplein

Facts & Figures Educatie

Activiteit Doelstelling Realisatie

Subdoelgroep: leerlingen uit het 
voortgezet onderwijs, incl. mbo

161.000 154.656

Movies that Matter Festival 5.000 7.369

Film in de klas via mediatheek 60.000 63.804

Film in de klas via docentendagen / 
leermiddelenmarkten

85.000 77.050

Samenwerking met partnerorganisaties 5.000 2.612

Bioscoopprogramma in het land 6.000 3.821

Subdoelgroep: leerlingen uit het primair 
onderwijs

11.500 5.110

Movies that Matter Festival 2.500 2.265

Film in de klas 4.500 1.102

Samenwerking met partnerorganisaties 4.500 1.393

Bioscoopprogramma in het land 0 350

Subdoelgroep: studenten uit hbo/wo 6.000 3.674

Movies that Matter Festival 1.000 252

Film in de klas 5.000 3.422

Totalen 178.500 163.440

In 2018 hebben we ons, met het oog op ons werkplan 2019-2021, 
vooral gericht op het ontwikkelen van sterke filmprogramma’s 
voor vmbo, mbo en praktijkonderwijs. Dit betekent dat we 
minder hebben ontwikkeld voor de doelgroepen hbo, wo en 
primair onderwijs. Dit is zichtbaar in de bereikcijfers voor deze 
laatste groepen en in hogere evaluatie- en bereikcijfers voor mbo 
en vmbo dan in 2017.

Waardering films in de bioscoop
In 2018 waardeerden de leerlingen de films uit het bioscoop-
programma van Movies that Matter Educatie met gemiddeld een 
8,2, en de randprogrammering met gemiddeld een 7,5.

Waardering films in de klas
Docenten beoordeelden de films gemiddeld met een 8,1 en het 
lesmateriaal met een 7,9.
 

Gemiddeld cijfer film Gemiddeld cijfer nagesprek

8,2 7,5
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Met Events & Advies vertonen en promoten we movies that 
matter in het hele land, het hele jaar door. In samenwerking met 
filmtheaters, maatschappelijke en culturele organisaties, 
filmdistributeurs en digitale en televisiekanalen bieden we 
unieke films een breed platform. Hiermee willen we de dialoog 
over mensenrechten en een duurzame samenleving stimuleren.

Movies that Matter on Tour
Movies that Matter on Tour is een spin-off van het festival.  
Met uitzondering van de zomermaanden toert elke maand een 
bijzondere speelfilm of documentaire langs achttien filmtheaters, 
verspreid door heel Nederland. Lokale (Amnesty-)groepen 
verzorgen daarbij een verdiepingsprogramma. In 2018 deed  
On Tour de volgende steden aan:

27

In 2018 bezochten 4.277 mensen een On Tour-vertoning, wat 
neerkomt op een gemiddelde van 32 bezoekers per vertoning. 
Vooral de Iraanse animatiefilm Tehran Taboo trok veel 
bezoekers. Ook wist veel publiek de weg te vinden naar Thank 
You for the Rain, een documentaire over de Keniaanse boer 
Kisilu Musya, die eigenhandig de gevolgen van klimaatverandering 
voor zijn gemeenschap op camera vastlegde. Verder te zien 
waren de speelfilms Tamara, Newton, Beauty and the Dogs en 
de documentaires Risk, Onderkomen en The Poetess. 

Het bezoekersaantal van On Tour bleef achter bij de verwachting. 
Het blijkt lastig te achterhalen waarom sommige Tour-titels 
het goed doen, en andere minder. Zeker is wel dat de warme 
april- en meimaanden het bioscoopbezoek parten hebben 
gespeeld.

Movies that Matter Events
In 2018 organiseerden we 34 filmevents in opdracht van, of 
samenwerking met, derden. Daar kwamen in totaal 1.714 
bezoekers op af. De filmvertoningen waren in het hele land: 
van Terschelling tot Panningen en van Assen tot Nijmegen. 
Hieronder een greep uit de events in 2018. 

In januari was tijdens een conferentie op het ministerie van 
Justitie en Veiligheid de documentaire Greetings from Aleppo 
van de Nederlandse maker Thomas Vroege te zien. In april 
vertoonden we de film Colours of the Mountain in Utrecht. Deze 
vertoning, georganiseerd in samenwerking met Peace Brigades 
International, vond plaats in het kader van Shelter City, een 
project dat mensenrechtenverdedigers die gevaar lopen in hun 
thuisland een veilige plek biedt om op adem te komen. Te gast 
was Vilma Gómez uit Colombia, directeur van Defence for 
Children International – Colombia. Met haar organisatie zet zij 
zich onder andere in voor de rechten van kinderen die het 
slachtoffer zijn geworden van het gewapende conflict in 
Colombia. Na de film volgde een nagesprek met Gómez.

Tijdens de AIDS-conferentie 2018 in Amsterdam vertoonde 
Movies that Matter elke dag een film. We werkten daarin onder 
andere samen met The Union, een organisatie die zich inzet 
tegen tbc en longziektes. In het najaar organiseerden bioscoop 
Dok6 in Panningen en Movies that Matter samen een vertoning 
van The Verdict. Bij deze interactieve speelfilm kan het publiek 
meebeslissen over het einde. De avond werd geleid door jurist 
Margje van Weerden; ex-militair Niels Roelen was aanwezig als 
spreker. 

The VerdictThe Poetess

Event Terschellinger 
Filmdagen

Tehran Taboo

 
4. Events & Advies

‘Movies that Matter biedt ons een podium om mensen inzicht te 
geven in de veerkracht en het talent van vluchtelingen, en in 
hun ambitie en doorzettingsvermogen om vrij van oorlog en 

onderdrukking een nieuwe toekomst op te bouwen.’

Mardjan Seighali, directeur Stichting voor Vluchteling-
Studenten UAF

Theater Stad
Filmhuis Alkmaar Alkmaar
De Lieve Vrouw Amersfoort
Kriterion Amsterdam
Gigant Apeldoorn
Focus Arnhem
Lumen Delft
Filmhuis Den Haag  Den Haag
Plaza Futura Eindhoven
Vera Zienema Groningen
Filmtheater Hilversum Hilversum
Slieker Film Leeuwarden
Kijkhuis Leiden
Lumière Maastricht
Cinema Middelburg Middelburg
Lux Nijmegen
Kino Rotterdam
Cinecitta Tilburg
Louis Hartlooper  
 Complex Utrecht



Tijdens de Terschellinger Filmdagen verzorgde Movies that 
Matter twee thematische screenings. De eerste avond stond in 
het teken van seksualiteit, en bestond uit een diner, een quiz, 
een sketch van comédienne Marieke Peper en een vertoning 
van de film Ask the Sexpert. De middag daarop stond in het 
teken van plasticreductie, met een workshop en een lezing, en 
vertoning van de film Albatross.

Advies en promotie
We adviseerden afgelopen jaar tal van particulieren en 
organisaties over het vertonen van mensenrechtenfilms. Onder 
de noemer MtM à la Carte bieden we online gratis pakketten 
aan van films en achtergrondmateriaal waarmee mensen 
gratis filmvertoningen met naprogramma’s kunnen verzorgen. 
Filmvertoningen door derden promootten we in 2018 wederom 
via onze website, sociale media, nieuwsbrief en andere 
kanalen. Ook besteedden we aandacht aan diverse 
thematische filmfestivals, releases van mensenrechtenfilms in 
de bioscoop en op dvd, en vertoningen op televisie.

Movies that Matter @Home
In 2018 zetten we onze samenwerking met het documentaire-
platform van de publieke omroep NPO 2Doc voort. Gedurende 
het jaar waren er verschillende festivaldocumentaires te zien 
op televisie bij NPO 2 en op 2doc.nl. De films trokken in totaal 
645.000 kijkers. 

In samenwerking met het journalistieke online platform 
De Correspondent was het mogelijk om via de site van 
De Correspondent drie Movies that Matter-films te bekijken 
en een bijbehorend artikel te lezen. De ambitie om maandelijks 
een film online beschikbaar te maken moesten we bijstellen: 
met de opkomst van video on demand-kanalen wordt het 
steeds ingewikkelder om rechten voor internationale
onlinevertoningen te verkrijgen. De samenwerking met 
De Correspondent wordt in 2019 desondanks voortgezet. 
Hetzelfde geldt voor de samenwerking met online bioscoopzaal 
PICL. We boden in 2018 op PICL drie festivalfilms en vier films 
uit het On Tour-programma aan. Verder startten we nieuwe 
samenwerkingsverbanden met onze mediapartners Trouw en 
De Groene Amsterdammer. Op de online platforms van deze 
partners werden respectievelijk twee en zeven films getoond.

Dit jaar stelden we ons ten doel in totaal 600.000 kijkers te 
bereiken met onze filmvertoningen op tv en online; we haalden 
het dubbele. Dit hangt samen met het grote bereik van de 
nieuwe samenwerkingspartner NPO 2Doc. Ook bereikten onze 
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Guardians of the EarthAsk the Sexpert

Anote's ArkAlbatross

filmvertoningen bij mediapartner BNNVARA op NPO 2 tijdens 
het festival weer een groot publiek.

Facts & Figures Events & Advies

Activiteit Doelstelling Realisatie

On Tour

Aantal steden / filmtheaters 19 18

Aantal vertoningen 136 135

Aantal films 8 8

Aantal films met NL ondertiteling 4 4

Totaal aantal bezoekers 5.328 4.277

Gemiddeld bezoek per vertoning 35 32

MtM à la Carte

Aantal films à la Carte 20 19

Aantal vertoningen à la Carte-films 110 74

Aantal bezoekers vertoningen à la Carte 1.700 1.971

Movies that Matter Events

Aantal events 18 26

Aantal bezoekers events 2.500 1.714

Expertise & Advies

Aantal adviezen op maat 90 55

MtM @ Home

Kijkers MtM-films op tv en online jaarrond 600.000 1.344.736

• De Correspondent, openbaar - 6.894

• De Groene Filmclub, abonnees 2.743

* Trouw Online, abonnees 921

• BNNVARA: festivalfilms op tv - 645.000

• 2Doc, tv - 689.000

• PICL, pay per view - 178
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Jaha's Promise

Colombia FINCALI, 
International 
Environmental Film

India, Sama-Bhav 
Travelling Film Festival

Kosovo, Mobile Cinema 
for Human Rights

 
Workshops
Vijftien vertegenwoordigers van Latijns-Amerikaanse 
filmfestivals namen begin juni deel aan het vijfdaagse 
workshop- en netwerkprogramma Cinema without Borders. Dit 
werd gehouden in Argentinië, tijdens het FINCA Festival in 
Buenos Aires. Samen met de organisatoren van het Argentijnse 
mensenrechtenfilmfestival DerHumALC bood Movies that Matter 
Spaanstalige workshops aan over onder meer filmprogrammering, 
mensenrechteneducatie, communicatie, management en 
planning. Voor de deelnemers was er bovendien gelegenheid 
hun eigen festivalplannen te presenteren aan medewerkers van 
maatschappelijke organisaties. Een speeddate bood ze de 
kans om relevante contacten in de filmwereld op te bouwen.

Daarnaast organiseerden we tijdens het Movies that Matter 
Festival 2018 een tweedaagse bijeenkomst voor zeven ervaren 
organisatoren van geëngageerde filmfestivals en mobiele-
cinemaprojecten. De deelnemers uit China, Zweden, Tsjechië, 
Schotland, Libanon en Turkije deelden ervaringen en ideeën, 
onder andere over veiligheid en censuur, het organiseren van 
discussieprogramma’s en fondsenwerving.

Human Rights Film Network
In 2004 waren wij medeoprichter van het Human Rights Film 
Network, een wereldwijd netwerk van inmiddels 41 mensen-
rechtenfilmfestivals. Dit jaar verwelkomden we vijf nieuwe leden: 
festivals uit de Verenigde Staten, Hongkong, Moldavië, Albanië 
en Montenegro sloten zich aan bij het netwerk.

Tijdens het IDFA organiseerden we de jaarlijkse netwerkbrunch 
voor filmmakers, distributeurs en festivalprogrammeurs. De 
officiële leiding van het netwerk werd eind 2018 door Movies 
that Matter overgedragen aan een driehoofdig bestuur, 
bestaande uit leden uit Maleisië, Argentinië en Italië. Movies 
that Matter blijft het secretariaat van het netwerk voeren.

In ontwikkelingslanden en landen waar persvrijheid beperkt is, 
kunnen filmvertoningen het bewustzijn over mensenrechten 
vergroten en de discussie erover aanwakkeren. Daarom 
ondersteunt Movies that Matter wereldwijd mensenrechten-
filmfestivals en mobiele-cinemaprojecten met financiering, 
training en advies.

Financiële steun
Ieder jaar selecteren we in twee rondes (in april en september) 
projecten die financiële ondersteuning verdienen. Veel van deze 
evenementen zijn in landen waar vrije meningsuiting en 
openlijke discussie over maatschappelijke problemen niet 
vanzelfsprekend zijn. In 2018 selecteerden we achttien projecten 
in Afrika, Latijns-Amerika, Azië, Oost-Europa en het Midden-
Oosten. Acht daarvan kregen een ‘start-ondersteuning’ voor 
het opzetten van nieuwe en innovatieve projecten (maximaal 
€ 7.500). De overige tien projecten ontvingen ‘impact-
ondersteuning’ voor de verdere uitbouw en ontwikkeling van 
reeds bestaande activiteiten (maximaal € 10.000).

Een greep uit de projecten:
•  veel van de ondersteunde filmevenementen zijn in landen 

waar het maatschappelijk middenveld onder druk staat. Zo 
ondersteunden we festivals in Servië, Turkije, Ethiopië, 
Venezuela, Bolivia en Maleisië; 

•  in onder meer Malawi, Gambia, Peru, Colombia en Kosovo 
werden gratis toegankelijke openluchtvertoningen 
georganiseerd;

•  er werden drie festivals ondersteund die zich speciaal richten 
op de discussie over LHBTI-rechten, namelijk in Libanon, 
Turkije en India; 

•  de achttien ondersteunde festivals hebben een verwacht 
bereik van ruim 150.000 bezoekers.

De 21 projecten die werden geselecteerd in 2017, maar 
grotendeels in 2018 plaatsvonden, trokken ruim 100.000 
bezoekers. 

 
5. International Support

‘De deelnemers en workshopcoaches hebben eenzelfde soort 
drive en passie; dat gaf me steun en vertrouwen dat we met 

het festival op de goede weg zijn. Het netwerk dat ik hier heb 
opgedaan en de workshops zijn enorm belangrijk voor de 

ontwikkeling van onze festivals – en daarmee voor de 
samenleving – in Latijns-Amerika.’

Isabel Cuadros, Ambulante Festival, Colombia

‘Thank you for bringing us together – it was a pleasure to 
meet representatives from such diverse organisations and to 
reflect on our own activities, practices and ambitions in light 

of all of yours.’

Tamara Van Strijthem, Executive Director, Take One Action 
Film Festivals, Schotland
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Los Perros
Algo Mío: Argentina’s 
Stolen Children

FINCA festival ArgentiniëMr. Gay Syria

soort minifestival met verschillende door ons aangeboden films. 
We bereikten naar schatting in totaal 2.600 bezoekers, uit met 
name de diplomatieke, academische en ngo-sector.

Awards
Meerdere medewerkers van Movies that Matter namen deel 
aan filmfestivals in het buitenland. Tijdens het grootste 
mensenrechtenfilmfestival ter wereld, het One World Festival in 
Praag, gaf onze projectcoördinator International Support Eric 
van de Giessen een presentatie over (de Arabische vertaling 
van) het handboek Setting up a Human Rights Film Festival. 
Daarnaast was Van de Giessen voorzitter van de regionale jury 
van het FreeZone Film Festival in Servië. Daar werden prijzen 
uitgereikt aan de documentaire Chris the Swiss (Human Rights 
Award) en de speelfilm Aga (Regional Film Award). In mei nam 
Julie Nederkoorn, projectcoördinator van het Activist-
programma, deel aan de jury tijdens CinéDoc Tbilisi, een 
documentairefestival in Georgië. Projectcoördinator Educatie 
Margreet Cornelius was lid van de jury van het korte-
filmprogramma op het FINCA-festival in Argentinië. 

Daarnaast werd, zoals ieder jaar, tijdens het 
documentairefestival Zagrebdox in Kroatië de Movies that 
Matter Award uitgereikt voor de beste mensenrechtenfilm van 
het festival. Dit jaar ging de prijs naar Of Fathers and Sons van 
Talal Derki, een schokkend verhaal over radicalisering binnen 
een gezin in Syrië. De documentaire laat zien hoe gemakkelijk 
en effectief de ideologie van religieus extremisme en terrorisme 
wordt doorgegeven van vader op zoon.

Financiering
Het International Support Programme is het enige fonds ter 
wereld dat subsidies voor filmvertoningen over mensenrechten 
in het Zuiden combineert met capaciteitsopbouw (advies, 
training en netwerkopbouw). Dankzij de steun van het 
ministerie van Buitenlandse Zaken, Oak Foundation en 
Amnesty International konden we in 2018 blijven bijdragen aan 
projecten die middels film de discussie over mensenrechten 
aanwakkeren, daar waar de middelen en vrijheden hiertoe 
beperkt zijn.

Advies
Onze organisatie fungeert ook op internationaal vlak als 
expertisecentrum op het gebied van film en mensenrechten. 
Ruim 75 organisaties (filmfestivals, ambassades, filmmakers en 
ngo’s) van over de hele wereld klopten dit jaar bij ons aan voor 
advies over mensenrechtenfilmvertoningen. Daarnaast gaven 
we feedback aan tachtig mensen en organisaties die bij ons 
aanklopten voor financiële ondersteuning, maar hiervoor niet 
werden geselecteerd. Deze feedback bevatte ook tips en 
suggesties ter verbetering van het plan, mogelijke 
samenwerkingspartners en relevante contacten.

Ambassades
Op 10 december, de Internationale Dag van de Rechten van de 
Mens, maken we ieder jaar wereldwijd tientallen gratis 
toegankelijke filmvertoningen mogelijk. Nederlandse 
ambassades uit de hele wereld kiezen films uit een door ons 
samengesteld menu, dat dit jaar uit zes documentaires 
bestond. Er was bijzonder veel belangstelling voor Truth 
Detectives, een fascinerende documentaire over de manier 
waarop burger-journalisten en onderzoekers digitaal 
bewijsmateriaal verzamelen om daders van oorlogsmisdrijven 
en andere mensenrechtenschendingen op te sporen en te 
berechten. Ruim 25 ambassades, waaronder die in Colombia, 
Moldavië en Soedan, vertoonden deze film, in combinatie met 
een inleiding of nagesprek.

Ook populair was de documentaire Mr. Gay Syria, over een uit 
Syrië gevluchte man die in Istanboel een soort missverkiezing 
voor Syrische homoseksuelen organiseert. De film werd onder 
meer door de Nederlandse ambassade in Ivoorkust vertoond. 
Het publiek in de hoofdstad Abidjan leefde enorm mee met de 
hoofdpersonen en regelmatig werd gejoeld en met (regenboog-)
vlaggetjes gezwaaid als teken van herkenning en steun. Het 
publiek was erg blij met de aandacht voor dit in Ivoorkust 
gevoelige onderwerp. Speciaal voor de filmavond was er zelfs 
iemand gekomen uit Bouaké, een stad op vier uur rijden van 
Abidjan.

De andere aangeboden titels waren Joshua: Teenager vs. 
Superpower, Algo Mío: Argentina’s Stolen Children, Jaha's 
Promise en The Poetess. De thema’s uit deze zes documentaires 
– vrijheid van meningsuiting, vrouwenrechten, en LHBTI-rechten 
– sluiten nauw aan bij de beleidsfocus van Nederlandse 
ambassades wereldwijd. In totaal waren er rond 10 december 65 
filmvertoningen, een recordaantal. De Nederlandse ambassades 
in Albanië, Macedonië en Venezuela organiseerden zelfs een 
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The Maribor Uprising

Piripkura

Nr. Land Project Bereik Data

1 Anoniem Filmfestival start-up Bereikt: 

500

oktober 2018

2 Bolivia Bajo Nuestra Piel impact Verwacht: 
20.000

november 
2018- april 2019

3 Colombia International Human Rights Film Festival impact Bereikt: 

20.000

10-16 augustus 

2018

4 Colombia FINCALI - International Environmental Film 

Festival of Cali

impact Verwacht: 

4.000

23-27 april 2019

5 Ethiopië Ethio-fest in the Field impact Verwacht: 

10.000

maart 2019

6 Gambia SofaCinema start-up Verwacht: 

7.500

januari-mei 2019

7 India Sama-Bhav Travelling Film Festival start-up Verwacht: 

2.400

augustus 2018 

- april 2019

8 Jemen Karama Yemen Human Right Film Festival start-up Verwacht: 

1.500

apr-19

9 Kosovo, 

Servië en 

Macedonië

MobiKino - Mobile Cinema for Human Rights start-up Bereikt: 

1.250

juli & augustus 

2018

10 Libanon Cinema Al Fouad start-up Verwacht: 

2.000

20-24 juni 2019

11 Malawi Malawi Film Festival 2018 start-up Bereikt: 

9.800

augustus & 

september 2018

12 Maleisië Freedom FilmFest impact Bereikt: 

7.900

september-

december 2018

13 Maleisië Borneo Eco Film Festival impact Verwacht: 

4.000

juni 2019-mei 2020

14 Mexico International Gender Film Fest MICGénero impact Verwacht: 

20.000

1 augustus-12 

september 2019

15 Peru Censurados Film Festival impact Verwacht: 

12.000

26 maart-15 juni 

2019

16 Servië Free Zone Film Festival impact Bereikt: 

25.000

7-12 november 

2018

17 Turkije Pink Life QueerFest impact Verwacht: 

6.000

januari-april 2019

18 Venezuela FICMA Venezuela start-up Verwacht: 

4.000

augustus & 

december 2018

Facts & Figures International Support 

International Support Programme Doelstelling Realisatie

Financiële steun

Aantal projectaanvragen ontvangen en 
beoordeeld

150 160

Financiële ondersteuning projecten € 210.000 € 150.000

Aantal ondersteunde projecten 20 18

Verwacht publieksbereik 100.000 157.000

Advies

Aantal internationale adviesaanvragen 
behandeld

100 76

Cinema without Borders

Aantal deelnemers Buenos Aires 15 15

Aantal deelnemers Den Haag 5 7

Human Rights Film Network

Aantal leden 40 41

Diverse activiteiten

Aantal vertoningen op ambassades 50 65

Aantal vertoningen voor influentials 1 0

Uitwisselingsprogramma’s en awards 2 1

Aantal presentaties / deelname jury’s / 
workshops

3 4
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Aan de doelstellingen van Movies that Matter is net als in 2017  
€ 1.480.000 besteed, € 23.000 minder dan begroot, voornamelijk 
bij de internationale activiteiten die, zoals hierboven genoemd, 
zijn afgestemd op de beschikbare middelen. 

Reserves
Movies that Matter heeft geen winstoogmerk. Een positief saldo 
wordt toegevoegd aan het eigen vermogen, een negatief saldo 
wordt ten laste van het eigen vermogen gebracht. Binnen het 
eigen vermogen is een continuïteitsreserve gevormd. Om de 
continuïteit van de organisatie te waarborgen heeft het bestuur in 
2011 bepaald dat de hoogte van deze reserve minimaal gelijk 
dient te zijn aan 33% van de jaarlijkse kosten van de 
werkorganisatie en maximaal 100% van deze kosten bedraagt.  
Het bestuur acht het aanhouden van een continuïteitsreserve van 
belang omdat slechts een deel van de bijdragen van derden voor 
meerdere jaren wordt toegezegd.
Het positieve saldo over 2018 van € 28.000 is toegevoegd 
aan de continuïteitsreserve. Deze reserve is hierdoor gestegen 
naar € 400.000, zijnde 48% van de jaarlijkse kosten van de 
werkorganisatie (eind 2017 45%). In 2018 bedroegen deze kosten  
€ 828.000, gelijk aan 2017.
De liquide middelen bestaan uit rekening-couranttegoeden en 
spaartegoeden op bankrekeningen. Movies that Matter sluit elke 
vorm van beleggen uit.

Fondsenwerving
De kosten voor fondsenwerving bedroegen € 80.000 (in 2017  
€ 63.000). Dit is 5,3% van de baten fondsenwerving (totale baten 
minus recettes, interest en overige baten). Movies that Matter 
houdt de kosten voor fondsenwerving beperkt door te trachten 
meerjarige strategische partners aan zich te binden die 
substantieel kunnen bijdragen aan de activiteiten van de stichting. 
Voor de periode 2018 en verder lopen meerjarenovereenkomsten 
met onder andere Amnesty International, Gemeente Den Haag, 
het ministerie van Buitenlandse Zaken, Stichting Democratie en 
Media en de Oak Foundation.

Continuïteitsveronderstelling
Op basis van de realisatie in 2018 en de vooruitblik naar 2019 is 
het bestuur van mening dat de stichting financieel gezond is en 
dat de toekomst met vertrouwen tegemoet kan worden gezien.  
De organisatie is in staat haar activiteiten aan te passen aan de 
beschikbare middelen, zonder dat dit ten koste gaat van het 
bereiken van de belangrijkste doelstellingen.

Devil's FreedomMoonlight

Una Mujer FantasticaNumèro Une

Algemeen financieel beeld
Movies that Matter heeft het jaar 2018 afgesloten met een positief 
saldo van € 28.000. In de begroting was rekening gehouden met 
een negatief saldo van € 17.000. 
De totale baten vallen € 11.000 hoger uit dan de begroting. Zowel 
de festivalrecettes als de opbrengst van partnerships tijdens het 
festival kwamen € 15.000 boven de begroting uit. Mede dankzij 
een extra bijdrage van het ministerie van Buitenlandse Zaken 
stegen de subsidies van overheden flink met € 85.000. De 
gerealiseerde bijdrage van fondsen, sponsors en particulieren 
kwam € 100.000 lager uit dan begroot. De totale baten zijn  
€ 67.500 hoger dan de baten in 2017, met name door de sterk 
gestegen recettes en opbrengsten van partnerships bij het festival 
en de extra bijdrage van het ministerie van Buitenlandse Zaken. 

Voor een groot deel van de ontvangen baten is door de gevers / 
verstrekkers een gebonden bestemming gegeven. Voor het MtM 
Festival bedroegen de ontvangen baten in 2018 € 767.000. De 
lasten die worden toegerekend aan het festival bedroegen  
€ 746.000. 
De baten voor het educatieprogramma kwamen € 3.000 lager uit 
dan de begroting. De recette voor het educatieprogramma op het 
festival kreeg een impuls doordat Fonds 1818 in het kader van zijn 
jubileumjaar de entree van 1000 mbo-studenten voor zijn rekening 
nam. De begrote extra werving van fondsen voor het educatiewerk 
is niet gerealiseerd. Door de succesvolle werving van scholen voor 
het festival moesten er meer vertoningen georganiseerd worden. 
Dit leidde tot een kostenstijging van € 10.000. De personeelslasten 
vielen door verloop € 11.000 lager uit. De totale lasten van het 
educatieproject vielen € 2.000 lager uit dan begroot. 

De recette voor de Tour bleef achter bij de verwachting, maar de 
totale baten voor Events & Advies waren conform de begroting; de 
lasten vielen € 8.000 lager uit door bezuiniging op kosten voor  
de Tour.
Het lukte niet om een nieuw fonds aan te trekken voor het 
internationale programma; gelukkig was het ministerie van 
Buitenlandse Zaken bereid zijn bijdrage voor 2018 met € 75.000 
te verhogen, waardoor de omvang van onze internationale 
activiteiten op peil kon blijven. De baten vielen uiteindelijk  
€ 25.000 lager uit dan begroot. De lasten komen € 16.000 lager 
uit door te bezuinigen op het programma.
De kosten voor fondsenwerving vielen € 12.000 lager uit dan 
begroot. Het onderhoud van de website pakte goedkoper uit, 
waardoor de totale kosten voor corporate communicatie € 7.000 
lager uitvielen ten opzichte van de begroting. De kosten voor 
beheer en administratie liggen in lijn met de begroting.  

 
6. Financiën



 
Balans per 31 december 2018
(na resultaatbestemming)

31 december 2018 31 december 2017

ACTIVA
Vorderingen en overlopende activa  203.195  142.704

Liquide middelen  431.861  380.354

Totaal activa  635.056  523.058 

PASSIVA
Reserves en fondsen  399.998  371.947

Kortlopende schulden en overlopende passiva  235.058  151.111

Totaal passiva  635.056  523.058 
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De jaarrekening 2018 van Movies that Matter is opgesteld 
overeenkomstig de Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor 
organisaties zonder winststreven (RJ 640) en omvat de balans en 
de staat van baten en lasten per 31 december 2018, alsmede een 
toelichting hierop.
Accountantskantoor Kamphuis&Berghuizen heeft op 23 mei 2019 
een controleverklaring afgegeven over de jaarrekening 2018 van 
Movies that Matter. Het hier opgenomen verkorte overzicht is 
daaraan ontleend. De volledige jaarrekening is te raadplegen via 
www.moviesthatmatter.nl/jaarverslag2018.

Om de leesbaarheid te bevorderen zijn in dit hoofdstuk de 
bedragen afgerond op € 1.000. In de jaarrekening zelf zijn de 
bedragen afgerond op euro’s. 
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realisatie 2018 begroting 2018 realisatie 2017

BATEN
Recettes  135.640  120.000  110.942 

Opbrengst partnerships MtM 
Festival

 56.866  42.500  36.503 

Opbrengst overige partnerships  42.671  46.400  50.581 

Subsidies van overheden  365.046  280.000  284.255 

Fondsen, sponsors en particulieren  1.047.873  1.147.800  1.097.520 

Interest  138  500  353 

Overige baten  2.592  2.500  3.143 

Som der baten  1.650.826  1.639.700  1.583.297 

LASTEN

MtM Festival  478.487  471.000  447.921 

MtM Festival Activist  174.832  178.500  188.496 

MtM Festival Camera Justitia  92.964  87.500  93.563 

MtM Educatie  241.111  243.000  234.154 

MtM Events & Advies  163.803  171.500  176.899 

MtM International Support  272.144  288.000  288.904 

Corporate Communicatie  56.263  63.000  48.794 

 1.479.604  1.502.500  1.478.731 
Kosten eigen organisatie
Fondsenwerving  80.706  93.000  63.376 

Beheer en administratie  62.465  61.000  55.250 

 143.171  154.000  118.626 
Som der lasten  1.622.775  1.656.500  1.597.357 

Resultaat  28.051  16.800-  14.060-

RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat 2018 is toegevoegd aan de continuïteitsreserve 

(alle bedragen in euro's)

 
Staat van baten en lasten over 2018
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Bestedings- en kostenpercentages 2018

Bestedingspercentage 1 - t.o.v. baten realisatie 2018 begroting 2018 realisatie 2017

Besteed aan de doelstelling  1.479.604  1.502.500  1.478.731 

Totaal van de baten  1.650.826  1.639.700  1.583.297 

Bestedingspercentage 89,6% 91,6% 93,4%

Bestedingspercentage 2 - t.o.v. lasten realisatie 2018 begroting 2018 realisatie 2017

Besteed aan de doelstelling  1.479.604  1.502.500  1.478.731 

Totaal van de lasten  1.622.775  1.656.500  1.597.357 

Bestedingspercentage 91,2% 90,7% 92,6%

Kostenpercentage fondsenwerving realisatie 2018 begroting 2018 realisatie 2017

Baten uit fondsenwerving  1.512.456  1.516.700  1.468.859 

Kosten fondsenwerving  80.706  93.000  63.376 

Kostenpercentage 5,3% 6,1% 4,3%

Onder fondsenwerving worden de volgende posten geschaard: opbrengst partnerships, subsidies 
van overheden, fondsen, sponsors en particulieren.

Kostenpercentage beheer en administratie realisatie 2018 begroting 2018 realisatie 2017

Kosten beheer en administratie  62.465  61.000  55.250 

Totale lasten  1.622.775  1.656.500  1.597.357 

Kostenpercentage 3,8% 3,7% 3,5%

 
7. Vooruitblik 2019
Voor de periode 2017-2020 is een ondernemingsplan opgesteld 
waarin de ontmoeting centraal staat en film als katalysator 
werkt. Wij hebben de ambitie om Movies that Matter neer te 
zetten als een merk dat nationaal richtingaanwijzer is voor films 
die ertoe doen. Zowel in de bioscoop, in de schoolbanken als 
thuis op de bank. Wij willen het landelijke bereik en de 
bekendheid van het festival laten groeien binnen het huidige 
speelveld. Omdat wij overtuigd zijn van de kracht van onze 
formule, veranderen wij vrijwel niets aan het fundament van 
Movies that Matter. Wij zullen echter op alle fronten actief blijven 
om onze projecten waar nodig aan te passen aan de wensen 
van bezoekers en partners. Een goed voorbeeld hiervan is de 
aanpassing van de programma’s binnen het festival.

Het festival zal in 2019 in omvang min of meer gelijk zijn aan 
andere jaren. In negen dagen zijn er ongeveer 70 films te zien in 
ruim 250 voorstellingen. Er zijn twee hoofdprogramma’s: 
Activist, waarin mensenrechtenverdedigers centraal staan – een 
programma in samenwerking met Amnesty International –, en 
Camera Justitia, met de focus op recht en onrecht in 
internationaal perspectief. Het in 2018 gelanceerde 
competitieprogramma Dutch Movies Matter krijgt een vervolg 
met twee geëngageerde speelfilms en vijf documentaires van 
eigen bodem. Het Panorama-programma is onderverdeeld in 
thema’s en daarin zijn in totaal ongeveer 35 films (documentaire 
en fictie) te zien die een wereldwijde blik op mensenrechten en 
duurzaamheid bieden. Na een succesvol debuut in 2017 keren 
de VR-cinema en Weapon of Choice ook in 2019 terug. Voor het 
laatstgenoemde programma kiezen vijf prominente 
Nederlanders een film waarvan zij vinden dat iedereen hem 
gezien zou moeten hebben om de wereld een stukje beter te 
maken. Net als eerdere jaren spelen omlijstende discussies een 
belangrijke rol op het festival. Sinds 2015 vertonen wij op de 
laatste festivaldag The Best of #MtMF. 

Zoals ieder jaar gaan ook in 2019 acht festivalfilms On Tour 
door het hele land. Deze tour doet zeventien steden aan. Voor 
deze tour werken wij regelmatig samen met Nederlandse 
distributeurs om films een bredere uitbreng te kunnen bieden. 
Naast de tour organiseren wij in opdracht van derden filmevents 
op tal van plaatsen in het hele land. Ook op het gebied van 
onlinevertoningen gaan wij met meer partners samenwerken. 
De strategie zoals omschreven in het ondernemingsplan is 
hierbij leidend. Wij zetten geen eigen platform op, maar bieden 
films aan via partnerorganisaties. 
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Risk

Une saison en France
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Het bereik van ons educatiewerk neemt jaar na jaar toe en ook 
voor het komende jaar verwachten wij die groei door te kunnen 
zetten. Evaluatie van geboden films en lesmateriaal is hiervoor 
van groot belang. Met de feedback van leerlingen en docenten 
verscherpen wij het aanbod en zien wij een stijging in zowel 
bereik als waardering en daarmee impact. Nieuw in ons 
educatiewerk is de uitrol van festivalprogramma’s naar lokale 
theaters buiten de Randstad, waar met name (v)mbo-scholen 
voor geworven gaan worden. Docenten geven aan dat er grote 
behoefte is aan dergelijke programma’s in hun regio. Het 
regiowerk krijgt een impuls dankzij bijdragen van De 
Versterking, een extra bijdrage vanuit Fonds 21 en het Prins 
Bernhard Cultuurfonds. Het aanbod voor scholieren zullen wij in 
ons educatieprogramma verder verstevigen. 

Het International Support Programme blijft in 2019 gericht op 
capaciteitsopbouw van festivals in ontwikkelingslanden en 
landen waar persvrijheid in het geding is. Hiervoor verstrekken 
wij onder andere start-up- en impact-grants. In 2019 vindt de 
jaarlijkse Cinema without Borders-workshop voor internationale 
festivalorganisatoren plaats tijdens het Movies that Matter 
Festival in Den Haag. 

De benodigde financiële middelen voor ons werk in 2019 
verkrijgen wij door de verkoop van entreekaarten, de 
organisatie van betaalde events in opdracht van derden en – in 
belangrijke mate – de verwerving van fondsen en subsidies.  
Per 2019 is het vfonds gestopt als hoofdpartner van Movies that 
Matter. Wij zijn het fonds dankbaar voor de substantiële 
bijdragen die wij de afgelopen acht jaren mochten ontvangen. 
Met het oog op een optimale continuïteit zetten we bij 
fondsenwerving sterk in op meerjarige overeenkomsten. Met 
hoofdpartner Amnesty International, maar ook met de 
Gemeente Den Haag, het ministerie van Buitenlandse Zaken, 
Stichting Democratie en Media en de Oak Foundation en 
mediapartners als Trouw en BNNVARA zijn afspraken voor 
meerdere jaren gemaakt. Voor het eerst is ook met Fonds 1818 
en het VSBfonds een meerjarenovereenkomst afgesloten, voor 
de jaren 2019 t/m 2021. 

Risicoanalyse
Sinds de oprichting van de Stichting Movies that Matter zijn de 
veranderingen in het medialandschap aanzienlijk geweest. Het 
is voor ons van groot belang om in te spelen op het veranderend 
mediagebruik. De veranderingen gaan snel, maar de gevolgen 
zijn te overzien en tot nog toe slagen wij er goed in om in te 
spelen op de veranderingen en deze positief in te zetten om 
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onze doelen te bereiken. Dit doen we onder andere door online 
vertoningen mogelijk te maken om daarmee meer in te spelen 
op thuiskijken.

Bij de research naar films voor ons festival merken wij dat de 
technologische ontwikkelingen ook hier kansen én risico’s met 
zich meebrengen. De tijdspanne tussen wereldpremière en 
openbare onlinevertoning wordt korter. Dit vraagt van ons om 
selectieprocedures aan te passen en in te spelen op de 
mogelijkheden in de toekomst een interessant filmprogramma te 
kunnen samenstellen.
Movies that Matter kan haar werk alleen uitvoeren als zij naast 
de eigen inkomsten (uit kaartverkoop en partnerships) ook 
voldoende financiële steun blijft krijgen van fondsen en andere 
partijen (cultuurfondsen, vermogensfondsen, maatschappelijke 
organisaties, overheid). Op financieel terrein zijn de risico’s 
redelijk gespreid doordat Movies that Matter een aantal grotere 
partijen aan zich heeft weten te binden, en daarmee niet 
afhankelijk is van één inkomstenbron. Niettemin betekent het 
vertrek van hoofdpartner vfonds een forse financiële aderlating  
(€ 300.000 per jaar). 

Wij waren eind februari 2019 dan ook bijzonder blij te mogen 
horen dat wij per 1 april 2019 vaste beneficiënt zijn van de 
Nationale Postcode Loterij met een jaarlijkse bijdrage van 
€ 500.000. Deze gulle gift betekent een bijzondere erkenning 
voor hetgeen we de afgelopen twaalf jaar hebben opgebouwd 
en een enorme steun in de rug voor de toekomst. 

Een organisatorisch risico bij een kleine organisatie als de onze 
zou kunnen zijn dat door wisseling in het personeelsbestand 
continuïteitsproblemen ontstaan. Dit risico ondervangen wij 
door de aanwezige kennis in de organisatie goed vast te leggen 
en te borgen, onder meer in ondernemings- en deelplannen, 
door heldere verslaglegging en goede overdrachtsdocumenten. 
Daarnaast is er een uitgebreide database die fungeert als 
backbone van de organisatie, met zowel een schat aan 
filminformatie als een omvangrijk relatiebestand. Met het oog 
op personeelsbehoud is de afgelopen jaren geïnvesteerd in het 
uitbreiden van de functies naar volwaardige banen van 
minimaal 0,8 fte. Verder voeren we voortgangsgesprekken over 
persoonlijke ontwikkeling binnen de organisatie. Gestreefd 
wordt tevens naar een optimale mix van vaste en tijdelijke 
medewerkers waarmee het continuïteitsrisico wordt beperkt en 
tegelijk de activiteiten kunnen worden uitgevoerd.

Zagros

A Stranger Came to Town

Sergio and Sergei

Taste of Cement



 
8. Partners

LASTEN BATEN

1  Movies that Matter Festival 1  Movies that Matter Festival
Recette  92.500 
Fondsen / projectbijdragen  310.000 
Opbrengst partnerships  54.100 
Overige baten MtM Festival  2.500 

 484.725  459.100
1a Activist 1a Activist

 180.000 Projectbijdrage Amnesty International  175.000
 175.000

1b Camera Justitia 1b Camera Justitia
 90.000 Fondsen / projectbijdragen  30.000 

Opbrengst partnerships  15.000 

 45.000

 754.725  679.100
2 MtM Educatie 2 MtM Educatie programma

Recettes / bijdrage scholen  24.000 
Fondsen / projectbijdragen  230.000 
Opbrengst partnerships  15.500 

  269.500   269.500 
3 MtM Events & Advies 3 MtM Events & Advies

Recette / bijdrage theaters MtM On Tour  18.500 
Fondsen / projectbijdragen  55.625 
Opbrengst partnerships/opdrachtgevers events  20.875 

 147.775  95.000
4 MtM International Support 4 MtM International Support

Fondsen / projectbijdragen  288.000
 288.000  288.000

Movies that Matter overall Movies that Matter overall

Fondsenwerving  81.625 Institutionele bijdragen:  

Corporate communicatie  88.775 Amnesty International 100.000 

Beheer en administratie  62.325 St. Democratie en Media  15.000 
VSBfonds 65.000

 
Overige fondsen, sponsors, donaties 38.500 
Interest 200 

 232.725  218.700
SUB-TOTAAL  € 1.692.725 TOTAAL  € 1.550.300

Onttrekking 
continuïteitsreserve

 142.425-

EINDTOTAAL  € 1.550.300 
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De stichting Movies that Matter ontving in 2018 structurele 
ondersteuning van Amnesty International en het vfonds. 
Daarnaast werden per project partners gezocht, die 
inhoudelijke dan wel financiële ondersteuning boden. 

Hoofdpartners
 
‘De menselijke waardigheid is indringend, brengt hoop, maakt 
solidair en zet tot actie aan. Een goede mensenrechtenfilm laat 
dat allemaal zien.’
Eduard Nazarski, directeur Amnesty International 

‘Jaarlijks investeert het vfonds in ruim tweehonderd bijzondere 
of vernieuwende initiatieven. Met veel trots waren wij vanaf 
2009 hoofdpartner van het hoofdprogramma Camera Justitia 
van het Movies that Matter Festival. Samen met Movies that 
Matter leren wij jongeren dat democratie en (internationale) 
rechtsstaat aan de basis staat van vrede en vrijheid. Mooi om te 
zien hoe de impact de komende jaren voortgezet kan worden.’
Michiel van Hattem, directeur vfonds

Mediapartners
BNNVARA
Trouw
Wordt Vervolgd
NPO 2Doc
De Groene Amsterdammer
Den Haag FM 

Projectfinanciers
Festival
Fondsen:
ASN Foundation
Fonds 1818
Fonds 21
Gemeente Den Haag
Nederlands Filmfonds
Stichting Democratie en Media
VEVAM
VSBfonds

 
Begroting verkort 2019



 
9. Organisatie
De stichting Movies that Matter houdt kantoor bij Amnesty 
International in Amsterdam. De stichting huurt daar zestien 
werkplekken, en neemt diensten af als financiële administratie, 
personeelszaken en beheer. De leiding is in handen van een 
tweekoppige directie bestaande uit een artistiek directeur 
(Dirk van der Straaten) en een zakelijk directeur (Ali Remmelts).

De stichting had in 2018 een professioneel kernteam van 
omgerekend naar fulltime banen 9 fte. Dit team werd het hele 
jaar ondersteund door enthousiaste stagiairs en vrijwilligers. 
Daarnaast werden op projectbasis (zoals bij het festival) 
freelancers ingehuurd.

Governance
Movies that Matter onderschrijft de Governance Code Cultuur 
en past deze toe. De Code uit 2014 is van toepassing op de 
verantwoording over het jaar 2018. Een aantal aspecten 
uitgelicht:
- De maatschappelijke en culturele missie van Movies that 

Matter is statutair vastgelegd.
- Het bestuur van de stichting houdt toezicht, en heeft de 

dagelijkse leiding gedelegeerd aan een tweekoppige 
directie, waarbij de bevoegdheden en verantwoordelijkheden 
zijn vastgelegd in een directiereglement.

- Het meerjarenbeleid van de stichting wordt beschreven in 
een ondernemingsplan dat doorgaans vier jaren bestrijkt. 
Hierin wordt door de directie de missie en visie van de 
organisatie vertaald in activiteiten, gewenste resultaten en 
financiële kaders. De ondernemingsplannen worden ter 
goedkeuring voorgelegd aan het bestuur. Hiervan afgeleide 
projectplannen worden geschreven door projectcoördinatoren. 
Deze plannen worden voorgelegd ter goedkeuring aan de 
directie. Het huidige ondernemingsplan is getiteld ‘Open 
ogen in tijden van blikvernauwing’ en bestrijkt de periode 
2017 t/m 2020.

- Het bestuur vergadert minimaal vier maal per jaar; de 
directie bereidt in overleg de agenda en stukken voor. Er 
waren in 2018 vier reguliere bestuursvergaderingen met op 
de agenda onder meer: goedkeuring jaarverslag 2017 en 
bijbehorende jaarrekening, overleg met de accountant, 
bespreking voortgang en (financiële) resultaten van de 
diverse projecten, inschatting (financiële) risico’s, de 
financieringsaanvraag bij de Nationale Postcode Loterij, het 
besturingsmodel en goedkeuring van de begroting 2019.
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Programmapartners festival:
Amnesty International
T.M.C. Asser Instituut
Atrium
Europees Parlement
Filmhuis Den Haag
Go Short
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Het Nutshuis
Solidaridad
Stad aan Zee
UAF
UNHCR

Educatie
Fondsen:
Fonds 1818
Fonds 21
Gemeente Den Haag
Stichting Jan Cornelia
De Versterking
VSBfonds

Partnerships:
Amnesty Int., afd. Educatie
Anne Frank Stichting
EO/IKON
Eye/MovieZone
Filmhuis Den Haag
Filmtheater Kriterion
IDFA
KABK
St. Mondiaal Burgerschap  
Peel & Maas
ProDemos
Rode Kruis
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The Third Murder

Women of the 
Venezuelan Chaos

Events & Advies
Fondsen MtM On Tour:
Fonds 1818
Fonds 21
Gravin van Bylandt Stichting
VSBfonds

Partnerships/filmevents in 
opdracht:
A Struggle for Peace
AFEW 
Amsterdams 4 en 5 mei comité
Carnegie Stichting
Club Church 
De Melkweg
Dok6
Filmfestival Assen
Ministerie van Justitie & Veiligheid 
Nationale Politie
Openbare Bibliotheek Amsterdam
Peace Brigades Nederland
Roze Regahs
SOMO
St Cie Wordt Vervolgd
Terschellinger Filmdagen
The Hague Humanity Hub
The Union
UNHCR Netherlands
Universiteit van Amsterdam

International Support
Fondsen:
Amnesty International
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Oak Foundation

Sponsoring database:
CrossmarX



- Bij de reguliere bestuursvergaderingen is de directie 
aanwezig. Het bestuur houdt daarnaast 
functioneringsgesprekken met de directie. In januari 2019 
heeft het bestuur zijn eigen functioneren en de onderlinge 
taakverdeling geëvalueerd.

- Bestuursleden verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd 
en krijgen een vergoeding voor reiskosten en dergelijke op 
basis van werkelijk gemaakte kosten. 

- Bij de samenstelling van het bestuur en het werven van 
nieuwe bestuursleden is diversiteit in deskundigheid en 
achtergrond van de bestuursleden van belang. Bestuursleden 
worden benoemd door het bestuur voor een periode van ten 
hoogste drie jaar, na afloop waarvan zij nog eenmaal 
onmiddellijk herkiesbaar zijn voor een periode van drie jaar. 
In uitzonderlijke gevallen kan een bestuurslid meer dan 
eenmaal worden herbenoemd. Er is een rooster van aftreden. 
In 2018 is het bestuur uitgebreid met een algemeen 
bestuurslid, en is de voorzitter herbenoemd voor een extra 
termijn van ten minste één jaar.

- Tijdens de bestuursvergadering van 19 december 2018 is 
besloten dat het besturingsmodel van de stichting in 2019 
zal worden gewijzigd van een bestuur-model in een raad-
van-toezicht-model, een model dat goed aansluit op de wijze 
van besturen en toezicht houden binnen de stichting.

Samenstelling bestuur

Bart Stapert (1964), voorzitter
Advocaat,  eigenaar Stapert Advocaten
Nevenfuncties:
• raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch
• docent Beroepsopleiding Advocaten
• lid raad van advies Project Gerede Twijfel
• lid redactieraad Wordt Vervolgd
• voorzitter bestuur Stichting Rechtshulp Terdoodveroordeelden
• senior consultant Reprieve UK
• advocaat-lid, Hof van Discipline
Benoemd tot lid in 2012 en tot voorzitter in 2015, herbenoemd 
in 2018

Jan van der Zanden (1954), lid
Filmproducent (The Film Kitchen), psycholoog
Nevenfuncties:
• lid bestuur Stichting Jigo
Benoemd tot lid in 2013, herbenoemd in 2016
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Patrick Lodiers (1971), lid
Presentator De Nieuws BV, BNNVARA
DGA Tatanka BV
Geen nevenfuncties
Benoemd in 2013, herbenoemd in 2016

Kiran Sukul (1981), secretaris
Sr medewerker Erfgoed & Stedelijke Diversiteit @ Haags 
Historisch Museum
Nevenfuncties:
• lid bestuur St. Zaal 4A, Huis voor Makers
Benoemd tot lid in 2017

Mariëlle van Dijk (1979), penningmeester
Registeraccountant, PriceWaterhouseCoopers Accountants N.V.
Nevenfuncties:
• lid RJ-werkgroep Fondsenwervende organisaties
Benoemd tot lid in 2017

Adriaan Stoop (1970), lid
Advocaat, partner Bergh Stoop & Sanders Advocaten
Nevenfuncties:
• voorzitter RvC NRC Media
• lid bestuur European Press Prize
• lid bestuur Media Development Investment Fund
• voorzitter bestuur Everyday Heroes
• lid RvC Liftinstituut
• lid RvC SparkOptimus
• lid bestuur Stichting De Klencke
• lid bestuur Bolos Anstalt
• lid bestuur Stichting Bèma
Benoemd tot lid in 2018

Samenstelling directie

Dirk van der Straaten (1980), artistiek directeur
Geen nevenfuncties

Ali Remmelts (1963), zakelijk directeur
Geen nevenfuncties

De directie voert wekelijks overleg; regelmatig vinden onder 
leiding van de directie teamoverleg en festivaloverleg plaats. 
De directie voert bilateraal overleg met de 
projectcoördinatoren. Eens per jaar heeft de directie een 
functioneringsgesprek met het bestuur. In 2018 bedroeg het 
brutosalaris (inclusief vakantiegeld) van de directie tezamen 
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Pre-crime

Silas

So Help Me God

The Wound



€ 125.728 (2017: € 120.173); de totale bezoldiging (salaris, 
vakantiegeld en pensioenpremies) bedroeg tezamen € 149.668 
(2017: € 143.014).

Personeel
Stichting Movies that Matter had in 2018 een professioneel 
kernteam van omgerekend naar fulltime banen 8,89 fte (in 
2017: 9,63 fte). De gemiddelde loonkosten (salaris, 
werkgeverslasten en pensioenpremies) bedroegen in 2018 
€ 72.594 (2017 € 69.663). Het gemiddelde bruto jaarsalaris 
inclusief vakantiegeld bedroeg € 53.177 (2017: € 51.002). 
Naast de betaalde staf maakte Movies that Matter ook in 
2018 gebruik van de gemotiveerde inzet van stagiairs, 
vrijwilligers en extern personeel.

Het organogram van de organisatie vindt u op de volgende 
pagina.
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Daughters of the Dust

A River Below
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Redactie/productie Annika Wubbolt / Jeroen Teitler
Met bijdragen van Rosan Breman, Margreet   
 Cornelius, Eric van de Giessen,  
 Julie Nederkoorn, Philo   
 Offermans, Ali Remmelts, Lisette  
 Ruijtenberg, Dirk van der   
 Straaten en Annika Wubbolt.

Eindredactie Jeroen Teitler
Vormgeving SAZZA
Drukwerk Q-Promotions, Tilburg

Campagnebeeld 
festival 2018 SAZZA
Foto’s BNNVARA, Els Broers, Eelkje  
 Coljom, Cinéart, Paula J. Allen,  
 Een van de Jongens, Arti Film,  
 Cinema Delicatessen, Full Color  
 Entertainment, Imagine Film,  
 September Film, Splendid Film  
 en Stichting Fred Foundation. 

Foto's omslag  Aus dem Nichts, City of Joy, The Fall, 
Foxtrot, For Ahkeem, I <3 My Muslim, 
Naila and the Uprising, Piripkura, 
Tehran Taboo, The Third Murder,  
The Wound, Zagros.

Dit jaarverslag is gedrukt op papier uit duurzaam 
beheerde bossen.

Colofon 



Movies that Matter
Keizersgracht 177
1016 DR Amsterdam
020 2807600 
info@moviesthatmatter.nl
www.moviesthatmatter.nl


