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Vooraf

Voor u ligt het beleidsplan van de stichting Cinergy. Het plan omvat een overzicht van de 
doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht in de werving en het beheer van fondsen. Het 
plan is opgesteld in het kader van de Culturele ANBI regeling en zal jaarlijks worden 
geactualiseerd.

Het bestuur van de stichting Cinergy,

Voorzitter,

Joachim Fleury

februari 2020
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1. Profiel van Stichting Cinergy

Stichting Cinergy realiseert sinds november 2012 film- en theater projecten.

Stichting Cinergy werd opgericht bij notariële akte op 14 november 2012 in Amsterdam ten
overstaan van Mr. T.P. van Duuren, notaris te Amsterdam.
Het doel van de stichting is om filmprojecten en theatervoorstellingen te produceren waarbij de
verschillende disciplines elkaar versterken en bekrachtigen: 

● Visueel- en ervaringstheater

● Film, VR en documentaire 

● Muziek, spoken word en hoorspel

De drie makers die als kunstenaarscollectief vast verbonden zijn aan Stichting Cinergy (Eefje
Suijkerbuijk, Eva Knibbe en Karin Jessica Jansen), zijn film- en theatermakers die projecten
realiseren met een sterk maatschappelijk karakter. Met humor, zorgvuldigheid en vakmanschap
benaderen ze thema's die actueel zijn en vragen om een genuanceerd verhaal. Ze kiezen
verhalen uit waar een ongehoorde stem klank moet krijgen of waar een hardnekkig taboe
opengebroken moet worden. Een grondig research traject gaat vooraf aan het schrijven van het
artistieke eindproduct. Bij ieder project wordt eerst gekeken naar de doelgroep die
aangesproken wordt en aan de hand van die doelgroep wordt bepaald welke discipline het beste
aansluit bij zowel de doelgroep als bij het verhaal dat verteld moet worden. Met een breed palet
aan ervaring en vakmanschap zetten zij de disciplines theater, film en muziek in. 

Voor deze projecten wordt financiering geworven met een gezonde financieringsmix van
subsidies, giften en eigen inkomsten. Bedrijven en particulieren die investeren in de projecten
van Stichting Cinergy, maken gebruik van de culturele ANBI status van de stichting.

De makers hebben inmiddels bewezen dat er een sterke waarde ligt in het delen van hun
verhalen met de samenleving. Hun kennis op het gebied van theater en film in persoonlijke en
maatschappelijk betrokken voorstellingen en films, leveren een waardevolle bijdrage aan het
culturele klimaat van Nederland. 

Stichting Cinergy dient niet alleen als orgaan voor het beheren van fondsen maar ook als een
orgaan waarmee kennis, ervaringen en een netwerk aan contacten samen worden gebracht met
de persoonlijke  ambities op het gebied van theater en film. Er is een krachtige synergie tussen
makers en een professioneel en kundig bestuur, dat helpt bij het aanboren van de juiste
contacten en het verlenen van de benodigde ondersteuning.
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2. Doel en omschrijving van Stichting Cinergy

Doelstelling
Het realiseren van theater- en filmproducties van de makers van de Stichting.

Bestuur (zakelijk orgaan)
Het bestuur is in handen van

Voorzitter: 
Joachim Fleury – Partner bij Clifford Chance en bestuurslid van o.a. NAPK 
Secretaris: 
Irene Stenvers – producent Clicknlinc  
Penningmeester:
Stefan van Krimpen – Fiscalist bij Action 

De Makers (artistieke kern)
De artistieke leiding van Stichting Cinergy is in handen van

Maker:
Karin Jessica Jansen – Zakelijk leider, acteur
Maker:
Eefje Suijkerbuijk – Regisseur film en theater
Maker:
Eva Knibbe – Schrijver, ontwikkeling educatie
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Werkzaamheden van het Bestuur 
De werkzaamheden van het bestuur van Stichting Cinergy zijn gericht op de professionele
ondersteuning van film- en theaterproducties van de artistieke kern.

een niet limitatieve opsomming van de werkzaamheden volgt uit onderstaande: 

o Het adviseren op gebied van haalbaarheid en financiering van projecten.
o Het aanvragen van subsidies en het ondersteunen bij fondsenwerving.
o Het beheren van subsidies, fondsen en andere verworven middelen.
o Het ondersteunen bij het voeren van een financiële administratie.
o Het ondersteunen bij het opstellen en beoordelen van contracten.
o Inbreng van hun professionele netwerk binnen de stichting 
o Het adviseren en ondersteunen bij de distributie van theater en filmproducties.  

Werkzaamheden van de Artistieke kern 
De werkzaamheden van de artistieke kern van Stichting Cinergy zullen zijn gericht op de
artistieke uitwerking en het dienaangaande realiseren van de verschillende theater en
filmproducties. 

Een niet limitatieve opsomming van de werkzaamheden volgt uit onderstaande:

o Schrijven, bedenken en uitwerken van theater- en filmproducties. 
o Het aantrekken van een team (cast en crew) bij theater- en filmproducties die door de
stichting worden gerealiseerd.
o Fungeren als acteurs /scenaristen / regisseurs in theater- en filmproducties.
o Het aangaan van samenwerkingsverbanden (met theaters, impresariaten, distributeurs,
crewleden etc.) om zodoende krachten te bundelen met zoveel mogelijk personen en / of
instellingen die een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van theater en
filmproducties (ieder nieuw project kan leunen op het netwerk en de ervaringen van eerdere
projecten).
o Het genereren van algemene en publieke aandacht voor Stichting Cinergy en haar
projecten.
o Het onderhouden van de website en sociale media voor Stichting Cinergy.
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3. Project MIST (2019-2022) van Stichting Cinergy

In 2020 is de voornaamste activiteit van Stichting Cinergy het project MIST. 
In de aanloop naar de realisatie van deze productie is contact gelegd met fondsen op het gebied
van theater en film, particuliere en zakelijke investeerders en overige geïnteresseerden en
belanghebbenden.

In het algemeen zal Stichting Cinergy zich bij de projecten die zij produceert actief inzetten bij
de fondsenwerving en aansporen tot een actieve communicatie met het publiek in de vorm van
nagesprekken en debatten die verband houden met de onderwerpen van de voorstellingen en
films.  

Het uitvoeren en produceren van project MIST

• Korte beschrijving:
De makers van Stichting Cinergy werken samen met Novadic-Kentron en stichting VNK
aan een meerjarig programma waarin alle mogelijke vormen van verslavingen
bespreekbaar worden gemaakt middels kunst. De naam van dit project is MIST.

• Initiators:
Eva Knibbe, Eefje Suijkerbuijk, Karin Jessica Jansen

• Doel project: 
Door middel van verschillende vormen van film en theater hopen we het bewustzijn 
onder een breder publiek in Brabant te vergroten zodat veel vormen van verslaving in 
een vroegtijdig stadium kunnen worden voorkomen. Voorwaarde is dat de omgeving zich
durft te bekommeren om de (bijna) verslaafde.Een op de tien Nederlanders is verslaafd. 
Dat zijn 1.7 miljoen mensen in ons land. Verslaving komt in alle lagen van de bevolking 
en in iedere beroepspraktijk voor, maar toch wordt er nauwelijks over gepraat. Terwijl 
juist het gesprek over verslaving en de onderliggende problematiek een belangrijke 
eerste stap is naar preventie en herstel. Kunst is bij uitstek geschikt om dit onderwerp 
vol taboes en stigma's te fileren, om te draaien, in een ander licht te plaatsen en 
bespreekbaar te maken. Middels een documentaire, een spoken word, VR scenes en een 
theatervoorstelling laten we een licht schijnen op dit onderwerp en op de worsteling van 
1,7 miljoen mensen in Nederland. 

• Kosten en financiering: 
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Voor de financiering van project MIST is met succes bij diverse fondsen subsidie
aangevraagd (o.a. Kunstloc Brabant, het VSB fonds, Zorg van de Zaak Foundation en
familiestichting Sanders). Deze subsidies zijn reeds toegekend. Het totaalbedrag aan
subsidiegeld is EUR 129.930,-. De begroting wordt aangevuld met sponsorgeld, giften,
kaartverkoop en andere eigen inkomsten. 

• Realisatie: 
Gedurende drie jaar richten we ons op meerdere doelgroepen, zodat we in de
samenleving een brede beweging op gang kunnen brengen. In 2020 gaan we aan de slag
met vijf Brabantse scholen. Samen met studenten en scholieren maken we een
documentaire waarin gewone meiden en jongens vertellen hoe ze verslaafd zijn geraakt.
Een ander beeld dan alleen portretten van mensen die buiten de maatschappij zijn
komen te staan, zoals vaak in soortgelijke documentaires wordt geschetst.
In de periode daarna (2021) willen we ons richten op bedrijven en maatschappelijke
instellingen. Veel werknemers (minstens 1 op de 10) worstelen immers ook met
verslaving. Met zeer nadelige gevolgen voor henzelf en voor het bedrijf/de instelling.
Juist op de werkvloer is er veel winst te behalen met het bespreekbaar maken van
verslavingsvormen.

• Distributie:
De documentaire “Clean Connections” zal in 2021 in première gaan en worden vertoond
aan de betrokken scholen in Brbant, aan alle medewerkers en ketenpartners van
Novadic-Kentron en worden aangeboden aan veel scholen binnen en buiten Brabant.
Stichting Cinergy zal met name in die laatste fase nauw betrokken zijn bij de distributie.

Stichting Cinergy was betrokken bij het fondsenwervingstraject voor dit project en beheert
de verworven subsidiegelden. Daarnaast draagt de stichting zorg voor de PR en distributie
van de artistieke eindresultaten (documentaire, spoken word, theatervoorstelling etc.). De
eindresultaten zullen als een Stichting Cinergy productie naar buiten worden gebracht. 
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4. Werving van fondsen

Werving 
Fondsen ten behoeve van de financiering van de verschillende projecten zullen in ieder geval op
de volgende wijzen worden verworven:
 

• Het indienen van subsidieaanvragen. 
• Het aanschrijven van fondsen die eenzelfde doel dienen. 
• Het werven van particuliere en zakelijke giften en het zoeken van geschikte sponsoren.

Deze verschillende manieren van werven hebben ieder een eigen aanpak. Bij het werven van
particuliere giften zal de stichting steunen op het opbouwen van een duurzame persoonlijke
relatie met de donateurs. Het creëren van betrokkenheid van deze donateurs bij de stichting en
de projecten zal hierbij een sleutelrol spelen. Het doel is sponsoren voor langere termijn aan de
stichting te binden om zo een langdurige samenwerking te creëren. 

Beheer van fondsen
De fondsen van stichting Cinergy worden door de stichting beheerd op haar eigen bankrekening.
Stichting Cinergy heeft een zakelijke rekening geopend bij de ING met het bankrekening
nummer NL90INBG0007502417.
Fondsen worden uitsluitend aangewend in overeenstemming met het statutaire doel van de
stichting (zie statuten).

Het geld dat jaarlijks wordt verworven, wordt zo direct mogelijk besteed aan de kwaliteit en
algehele ondersteuning van de projecten. De stichting zal een minimale onkostenvergoeding in
rekening brengen ter dekking van algemene kosten, zijnde bankkosten, kantoorkosten, website
beheer, inschrijving Kamer van Koophandel en vergoeding van strikt noodzakelijke
onkostendeclaraties van bestuurders. 
Het bestuur werkt voor het overige onbezoldigd.

Besteding van fondsen
De besteding van verworven gelden zullen per project nauwkeurig worden bijgehouden door de
stichting in een apart te voeren financiële administratie. Zodoende blijft inzichtelijk dat het geld
juist besteed wordt, aan kosten die rechtstreeks aan de realisatie van de verschillende projecten
zijn gerelateerd.

Voor ieder project zal een aparte begroting worden opgesteld aan de hand waarvan de realisatie
getoetst kan worden. Indien er minder geld geworven wordt dan begroot, zal de stichting kijken
of het project zonder kwaliteitsverlies gerealiseerd kan worden met minder middelen. Indien er
meer geld geworven wordt dan begroot, zal de stichting  bekijken of het extra geld ingezet kan
worden voor de kwaliteit, of geïnvesteerd kan worden in een toekomstig project. 

Bij alle projecten wordt met professionals gewerkt. Het creatieve team mag onder de opgestelde
begroting een salaris worden toegekend dat redelijk is en onder andere zal worden getoetst aan
de CAO Theater.  
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5. Rechtsvorm, inschrijving, fiscaalnummer, en contactgegevens

Stichting Cinergy is een stichting en is ingeschreven te Naarden onder KVK-nummer 56471009
als stichting Cinergy, adres Thorbeckelaan 11, 1412 BL Naarden. Het RSIN nummer van de
stichting is 852140988 en het zakelijke rekeningnummer is NL90INGB0007502417.

Het bestuur kent naast een vertegenwoordiging uit de zakenwereld ook ten minste een
vertegenwoordiging uit de culturele sector. 

Het voorzitterschap is in handen van Joachim Fleury. 

www.cinergy.nu
info@cinergy.nu
06-51660561
Thorbeckelaan 11
1412 BL Naarden 
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