HET EERSTE JAAR VAN DE NIEUWE STARTGELDREGELING VAN VEVAM
Kort verslag van bevindingen van het bestuur van Stichting VEVAM Fonds

Begin 2017 heeft het VEVAM Fonds besloten om een nieuwe regeling in het leven te
roepen: een voorziening vanuit de zogenaamde socu-gelden voor regisseurs ter
(financiële) ondersteuning in de allereerste fase van ontwikkeling van een filmwerk. Een
fase waarin een regisseur vaak veel werk verricht en tijd investeert, zonder dat hiervoor
in uiteindelijke budgetten voor het realiseren van een filmwerk wordt voorzien in
vergoeding van de regisseur.
Bij dit onderdeel van Stichting VEVAM Fonds, het DirectorsNL Fonds, kunnen regisseurs
die tenminste één jaar zijn aangesloten bij VEVAM een aanvraag indienen voor een
bijdrage van maximaal 5000 euro.
Er bleek direct enorme belangstelling voor de regeling. In twee rondes, 1 april en 1
oktober, hebben circa 130 regisseurs een aanvraag bij het DirectorsNL Fonds ingediend.
In dit eerste jaar heeft het fonds 47 regisseurs een financiële bijdrage kunnen
verstrekken voor het ontwikkelen van een filmplan voor speelfilm, documentaire(serie),
tv-dramaserie of animatiefilm.
Het bestuur was er al van uitgegaan dat het aantal aanvragen het vooraf gestelde budget
zou overschrijden en heeft zich gebogen over het beleid voor toekenning van gelden.
Daarbij is besloten om de verschillende aanvragen zo veel als mogelijk op basis van
objectieve maatstaven te beoordelen.
Vooraleerst wordt vastgesteld of een aanvraag voldoet aan de uitgangspunten en de
gestelde voorwaarden van de regeling, zoals onder meer:
-

Aanvrager is langer dan één jaar aangesloten bij VEVAM: gezien de enorme animo
houdt het fondsbestuur hier aan strikt vast.

-

Het is een geheel nieuw project in de eerste prille fase van ontwikkeling: er zijn
aanvragen gedaan voor een serie gebaseerd op een reeds gerealiseerde film, waarin
een omroep die de film heeft uitgezonden ook al uitdrukkelijk interesse heeft
getoond: het fondsbestuur is van mening dat in dat geval de omroep of producent
dan ook de partij dient te zijn die hierin investeert. Ook zijn enkele aanvragen al
vergezeld van complete scenario’s: ook daarvan meent het fondsbestuur dat
financiering voor verdere uitwerking elders verkregen dient te worden.

-

Aanvrager heeft verzocht om een concreet bedrag met (eenvoudige) opgave van de
beoogde kosten: in sommige gevallen is geen bedrag genoemd bij de aanvraag en/of
ontbreekt een beknopte begroting. Dit is echter wél de bedoeling. Het is zeker niet
automatisch een bedrag van 5000 euro, dit is het maximum. Minder mag dus ook,
het fondsbestuur verwacht een verzoek ter zake een bedrag dat een regisseur
concreet nodig heeft.

-

Het betreft een project waarbij de aanvrager zelf als beoogde regisseur betrokken zal
zijn: soms is een verzoek gedaan voor een project waarbij andere personen
uiteindelijk de regie zullen gaan voeren.

-

Er is voor het project (nog) geen geld uit andere bron beschikbaar gesteld: het
fondsbestuur heeft in een enkel geval een verzoek voor een zeer goed filmplan
vanwege een reeds elders verkregen bijdrage voor het project afgewezen.

-

Bijdragen vanuit het DirectorsNL Fonds zijn in geen geval bedoeld als ‘maaksubsidie’,
daarvoor dient uit andere bron financiering te worden gezocht.

Na de eerste selectie heeft het bestuur de ingediende verzoeken beoordeeld aan de hand
van een aantal criteria zoals: is de noodzaak tot bijdrage vanuit het Fonds nadrukkelijk
omschreven en duidelijk gemotiveerd; en is er in algemene zin sprake van urgentie tot
het ontwikkelen van een filmwerkplan. Het fondsbestuur ontkomt daarbij niet aan enige
mate van inhoudelijke beoordeling van de aanvragen, en er zullen goede plannen toch
kunnen zijn afgevallen.
De intentie van de regeling is het verschaffen van startgelden aan zo veel mogelijk
regisseurs, zonder te veel formaliteiten. We verwijzen graag naar de toelichting van het
bestuur elders op de website en hopen dat de regeling blijvend positief wordt ontvangen.
We zijn zeer benieuwd naar de terugkoppelingen van de regisseurs die dit eerste jaar een
bijdrage hebben genoten, en hopen op veel succesvolle projecten.
Na de eerste experimentele fase zullen we de regeling komend jaar nader evalueren.
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