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Een festival van verbinding, 
inspiratie, onmoetingen, 
gedachten en inzichten. 
Met de kleinmenselijke 

documentaire film als middel 
en uitgangspunt.
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Docfest heeft als organisatie de ambitie om mensen met elkaar te 
verbinden middels documentaire films. 

De invulling hiervan geschiedt aan de hand van een documentaire 
film festival, euregionale Docfest on Tours en het realiseren van 

grensoverschrijdende educatieve projecten. In drie jaar tijd is er veel 
bereikt en is er een hechte binding ontstaan met het publiek, de 

subsidienten, partners en fondsen.  

We kijken terug op een uitdagend doch geslaagd derde jaar. Er zijn 
binnen de gehele organisatie professionaliseringsslagen gemaakt en 
de ambities en doelstellingen zijn bijgesteld. Het festival fungeert als 
verbinder, inspirator en een ontmoetingsplek voor mensen, gedachten 
en inzichten. Met de kleinmenselijke documentaire film als middel en 

uitgangspunt. Met die gedachte in het achterhoofd werkt Docfest aan 
een vaste en betekenisvolle, culturele en sociaal-maatschappelijke 

waarde in Limburg én de grensregio. 

De jaarrekening is opgesteld en samengesteld door Art Buro Limburg, 
de controle wordt uitgevoerd door A&D Accountants. Deze is 

bijgevoegd.

Richard Dols & Elise de Ruiter
De directie van Docfest

Inleiding
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Zowel de masterclass als het festival werden gewaardeerd door de 

bezoekers. Dat blijkt onder meer uit de zaalbezetting die met 75% 

(1500 tickets / 1750 bezoekers), 40% hoger was dan in 2016. Daarbij 

is geconstateerd dat het festival is bezocht door verschillende 

doelgroepen. Ruim 200 leerlingen van het Graaf Huyn College en het 

Sint Maartens College, jongeren uit het AZC Heerlen, (internationale) 

studenten, scholieren van het UWC, mensen onder de armoedegrens, 

filmmakers, filmhuis-publiek en documentaire-liefhebbers wisten het 

festival te vinden.

Tijdens het festival werden ook de resultaten van meerdere langlopende 

educatieve projecten vertoond. Onder meer het AZC fotoproject, het 

AZC filmproject en de mini-bioscoop ‘The Eye’, een samenwerking met 

Maastricht Academy of Architecture en de Fachhochschule Aachen. 

Het doel van alle educatieve projecten is het bevorderen van culturele 

participatie.

Dit jaar vond het festival voor het eerst plaats in en rondom Lumière 

Cinema. Deze samenwerking is essentieel gebleken voor een festival 

als Docfest. Lumière Cinema beschikt over een aantrekkelijke en zeer 

professionele locatie die voor Docfest van belang is voor de vertoning 

van kwaliteitsfilms. Daarnaast heeft het de nodige kennis opgebouwd 

en bewegen zich er potentiele doelgroepen van Docfest. Beide partijen 

kunnen zich middels deze samenwerking versterken. Met uitzondering 

van een paar lichte hobbels op het gebied van ticketing en de 

afstemming over de taakverdeling, heeft Docfest tezamen met haar 

partners een goed resultaat neergezet. Voor de komende edities zullen 

deze hobbels middels een tijdige afstemming en heldere taakverdeling 

worden vlak gestreken.

Ontwikkeling van het festival

Zowel op artistiek, organisatorisch als maatschappelijk 

vlak is het festival nog volop in ontwikkeling en biedt 

het op diverse vlakken potentie. De ambitie is er om 

de komende jaren met name de educatieve onderdelen 

(CKV) alsmede het cultureel ondernemerschap 

te verdiepen met onder meer als doel het creëren 

van extra draagvlak. Op deze manier kunnen er 

voldoende financiële middelen worden gerealiseerd 

die de organisatie de mogelijkheid biedt om niet alleen 

tijdens het festival maar gedurende het gehele jaar 

te programmeren. Hetgeen aansluit bij de gestelde 

doelstellingen.

Een terugblik op de 
derde editie van Docfest 

Documentary Film Festival 
Maastricht in september 2017

De organisatie van Docfest kijkt terug op een geslaagd festival 
bestaande uit een gevarieerd aanbod aan documentaires, 

waaronder 4 (inter)nationale premières, waarin het menselijke 
verhaal met een grotere context alsmede verhalen van regionale 

origine een belangrijke rode draad vormden. Op de vrijdag 
voorafgaand aan het festival is er een masterclass gegeven aan 

studenten en professionals. 
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Een geslaagd festival 
bestaande uit een gevarieerd 
aanbod aan documentaires, 
waaronder 4 (inter)nationale 

premières.
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De organisatie van 2017 is 
erin geslaagd om, aan de hand 
van gerichte marketing & 
communicatie en verschillende 
door Docfest geïnitieerde 
projecten, een divers publiek 
uit de directe- en grensregio 
te bereiken. 
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Organisatie

Het is gebleken dat ook een kleine hechte organisatie 

kwetsbaar kan zijn. De organisatie van Docfest heeft 

deze realisatie omgebogen naar een professionele 

verdeling van taken en verantwoordelijkheden om 

eventuele verrassingen in de toekomst op te kunnen 

vangen.  

De organisatie kijkt terug op een uitstekende inzet 

van het kernteam. De duurzame sturing van de interim 

zakelijk leider alsmede de enthousiaste inzet van 

een aantal zelfstandigen hebben geleid tot een goed 

resultaat. Voor de komende jaren zal er middels een 

duurzaam beleid op worden toegezien dat er een 

evenredige verdeling gecreëerd wordt in mankracht, 

uren en taken. 

Bezoekers

In 2017 is het totaal te verwachten bezoekersaantal 

van 5000 (basis meerdere dagen in 2016) bijgesteld 

naar 3000. Het uiteindelijke bezoekersaantal lag 

voor twee dagen festival op ±1800 (1750 + 50 

masterclass) bezoekers . Mogelijk ligt dit aantal nog 

hoger aangezien een groot deel van het festival gratis 

te bezoeken was en er tevens regulier publiek van 

Lumière Cinema aanwezig was. Deze feiten kunnen 

echter niet met cijfers worden onderbouwd.

De kleinschalige projecten door het jaar heen (Docfest 

on Tour) hebben naar schatting een kleine 500 

belangstellenden getrokken. De ambitie is om dat 

aantal verder uit te breiden. Hiertoe wordt de formule 

herzien en zal er - anders dan in het verslagjaar - 

sprake zijn van een meer evenredige verdeling van 

mensen en middelen tussen festival en projecten op 

locatie.

Doelgroepen

De organisatie van 2017 is erin geslaagd om, aan de 

hand van gerichte marketing & communicatie en 

verschillende door Docfest geïnitieerde projecten, 

een divers publiek uit de directe- en grensregio te 

bereiken. Het is gebleken dat Docfest een festival 

voor iedereen is; Jongeren uit het AZC Heerlen, 

(internationale) studenten, scholieren van het UWC, 

mensen onder de armoedegrens, ouderen, cultuur 

minnend publiek, filmmakers, filmhuis-publiek en 

documentaire-liefhebbers.



8 Verantwoording | Docfest Documentary Film Festival | 2017

Storytellers 

In samenwerking met het Huis voor de Kunsten en CINELOVA is er 

een masterclass georganiseerd voor amateur filmmakers. Deze is 

uiteindelijk bezocht door zes amateurs waarmee de eerder gestelde 

doelstelling, het betrekken van tenminste 1-10 amateur filmmakers, is 

behaald. 

Tijdens de masterclass kregen de amateurs van documentairemaker 

Bart Hölscher aan de hand van diverse voorbeelden tips en inzichten 

voor het maken van een korte documentaire rondom het thema 

‘Verliefd op Europa?’. Uiteindelijk zijn er twee inzendingen ontvangen, 

waarvan er één op basis van thematiek en kwaliteit is vertoond op het 

festival. Storytellers wordt in 2018 verder ontwikkeld en, in het kader 

van reeds getoonde interesse, toegankelijk gemaakt voor het lager en 

middelbaar onderwijs. Het Huis van de Kunsten Limburg zal als vaste 

partner aanblijven bij dit project.

Het AZC Fotoproject

Dit project heeft een andere uitvoering gekregen dan voorzien. De 

beoogde doelstelling, het realiseren van een fotografieproject waarin 

jongeren uit de buurt van het AZC in Maastricht samenwerken met 

jongeren binnen het AZC, bleek een uitdaging. De jongeren in het AZC 

Maastricht bleven niet voor een langere periode ‘in huis’ en ondanks 

de vele verzoeken van Docfest is er geen samenwerking tot stand 

gekomen met de betreffende wijkorganisatie. Er is toen gekozen om 

de focus te verleggen op het verhaal van de gevluchte Haroon Rezaie 

en hoe hij naar zijn verleden, heden en toekomst kijkt. 

De slaapkamer van Haroon in het AZC is nagebouwd en aan de hand 

van fotografie en een audio-documentaire is zijn verhaal en indirect dat 

van andere vluchtelingen in Maastricht verteld. Het AZC fotoproject 

is tijdens het festival in première gegaan. Bezoekers konden in de 

ingerichte foyer op gezette tijden in gesprek met Haroon Rezaie. 

Deze conversaties leverde de interactie op die oorspronkelijk was 

beoogd. Docfest kijkt terug op een geslaagd resultaat, gecreëerd door 

projectleider Hanneke Som (i.s.m. Rob Oostwegel, Cat Sphinges, COA 

Maastricht en kinderen in het AZC) met de uit Afghanistan gevluchte 

Haroon Rezaie.

Voor de toekomst wordt er onderzocht of dit project tevens op 

andere festivals of evenementen aangeboden kan worden. Docfest 

is zich bewust van de uitdagingen die een dergelijk project met zich 

meebrengt en neemt de evaluatie en conclusies mee in de toekomstige 

processen. 

Onze projecten in 2017: 
educatief, maatschappelijk 

betrokken en grens-
overschreidend

Docfest heeft in 2017 meerdere projecten gerealiseerd. 
Educatieve projecten voor (aspirant) filmmakers, scholieren 
en studenten tot grensoverschreidende mini-edities van het 

festival. We kijken per project kort terug.
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De mini-bioscoop ‘The Eye’

The Eye is een realisatie van de Maastricht Academy of Architecture 

en de Fachhochschule Aachen. In het kader van grensoverschrijdende 

samenwerkingen is er aan de studenten gevraagd om een mini-

bioscoop te ontwerpen die ook daadwerkelijk gebouwd moet kunnen 

worden. Dit heeft geresulteerd in een opmerkelijke Mini Cinema ‘The 

Eye’ die als publiekstrekker fungeert en tevens kan worden ingezet bij 

andere festivals.

Het AZC Filmproject

Dit project heeft een goede startpositie gekend. De doelstelling was 

om een grensoverschrijdend educatief project te realiseren waarin 

jongeren uit de omgeving van het AZC in Nederland en Duitsland en 

jongeren binnen het AZC in diezelfde regio’s onder begeleiding samen 

één documentaire creëren. Het geheel wordt momenteel begeleid door 

ervaren documentairemakers als Sergej Kreso, Michael Chauvistre 

en Mirjam Pucitta. De jongeren krijgen tevens ondersteuning van 

Remy Kooi, een jonge Limburgse filmmaker wiens laatste korte film 

geselecteerd was voor het Nederlands Film Festival. De opnames 

zijn voorspoedig verlopen en Docfest kijkt terug op een succesvolle 

euregionale samenwerking die in 2018 zal worden voortgezet.

Docfest on Tour: Maastricht UMC+

Een bijzondere samenwerking op een bijzondere plek. De doelstelling 

was om zowel mensen in als buiten het ziekenhuis in contact te 

brengen met het fenomeen documentaire film en de locatie een andere 

beleving te geven. De on Tour heeft bij elkaar 140 bezoekers getrokken. 

Maastricht UMC+ is een waardevolle partner voor Docfest en biedt 

tevens mogelijkheden tot het betrekken van alternatieve doelgroepen. 

Voor zowel Maastricht UMC+ als Docfest was het een vruchtbare 

samenwerking en waren zowel de bezoekers als de patiënten zeer 

enthousiast. Een editie in 2018 zal vanwege het uithoudingsvermogen 

van patiënten eerder overdag plaatsvinden en in afstemming met het 

team worden gepland.

Docfest on Tour: Stein/Sittard

In verband met veiligheidsredenen is de Docfest on Tour van Stein 

in een andere vorm gegoten en verplaatst naar een locatie in Sittard; 

een samenwerking tussen Filmhuis de Domijnen, theatergroep 

Het Laagland en Docfest. Docfest maakt bij toekomstige on Tours 

voorafgaand een risicoanalyse om dergelijke situaties te vermijden.

Docfest on Tour: Duitsland

Om een breder platform voor de documentaire filmindustrie in het 

zuiden te creëren, heeft Docfest het initiatief genomen om te komen 

tot een samenwerking met de Duitse markt. Te bemerken valt dat het 

enthousiasme van de oosterburen groot is. Er is al aangegeven dat men 

naast de edities in 2017 ook meerdere on Tours in 2018 wil organiseren. 

Voor de toekomst geldt dat er op het gebied van arbeidsintensiviteit 

realistische ambities en strakke afspraken dienen te worden gemaakt.

Samenwerkingen

Docfest heeft dit jaar wederom met veel partners samengewerkt. Deze samenwerkingen zijn essentieel voor een organisatie als Docfest om een 

zo breed mogelijk publiek te bereiken. Dit zal tevens voor de volgende editie van toepassing zijn.

Dit jaar was er inhoudelijke samenwerking met o.a. Lumière Cinema, Maastricht Bereikbaar, Yogaplace, Graaf Huyn College, Sint-Maartens 

College, Huis voor de Kunsten Limburg, The student Hotel, theatergezelschap Het Laagland, Maastricht UMC+, ViaZuid, De Vrolijkheid Heerlen, 

Zuyd Hogeschool, UWC Maastricht, NS, CJP, Europe Calling, Cinesud, Mabi Hotel, L1TV en Brentjens Hout.
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Professionals

Naast de zakelijke en artistieke leiders (de directie) 

waren er 5 zzp-ers betrokken in verschillende fases en 

functies.

Vrijwilligers

Docfest maakte gebruik van 70 vrijwilligers op allerlei 

functies (inclusief Docfest on Tour-edities). Van 

zaalmanagers, kassamedewerkers tot horecapersoneel 

en bouwers voor het terrein. De leeftijden varieerden 

van 18 tot en met 74 jaar. Van internationale student 

en buitenlandse expats tot en met locals.

De binding met vrijwilligers is voor Docfest erg 

belangrijk. Evenals de waardering die naar de 

vrijwilligers wordt uitgesproken. 

Bestuur

Het bestuur is in 2017, wegens verschuivende 

verplichtingen van sommige bestuursleden, in 

samenstelling veranderd van een 7-koppig naar een 

4-koppig bestuur. Het bestuur, dat werkt volgens de 

Governance Code, zal in 2018 haar zoektocht naar 

kandidaten voorzetten.

ANBI

Docfest is met terugwerkende kracht, vanaf 2017, een 

ANBI instelling geworden.

Fondsen & partners

Provincie Limburg, het Elisabeth Strouven Fonds, het 

Prins Bernhard Cultuurfonds, Gemeente Maastricht, 

Stichting Edmond Hustinx en Stichting Kannunik 

Salden Nieuwenhof zijn de fondsen die Docfest 

ondersteunen.

Verder zijn o.a. partner: Gulpener, Blanche Dael, 

Lumière Cinema en Sphinxkwartier. In de jaarrekening 

zijn de bedrijven en de instellingen die duidelijk 

hebben bijgedragen aan de realisatie van de derde 

editie van Docfest vermeld. 

Financieel

De begroting van Docfest is in het jaar 2017 bijgesteld. 

De organisatie en het bestuur hebben minder gelden 

aan de inkomsten kunnen realiseren dan begroot. 

Hierdoor is besloten het realiseerbare deel aan te 

passen.



11Verantwoording | Docfest Documentary Film Festival | 2017

De binding met vrijwilligers is 
voor Docfest erg belangrijk.

Evenals de waardering die 
naar de vrijwilligers wordt 

uitgesproken. 
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