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Voorwoord 
 
Na meer dan een jaar geen fysieke projecten uitgevoerd te hebben, konden we in 2021 
eindelijk weer aan de slag met de Wijkreporters. In het najaar gingen trapten we het 
meerjarenproject ‘De Wijkreporters 2021-2025’ af op Brede school TOON in Neerbosch-
Oost. We mochten hier werken met een fantastische groep kinderen, die een berg aan 
creativiteit, enthousiasme en groei lieten zij zien.  
 
Corona was ook bij de kinderen van TOON een thema. Dat leverde onder andere een 
interessant interview met wijkbewoners op, over de vraag of ze wel of niet gevaccineerd 
waren en wat ze vonden van het coronabewijs.  
Maar uiteraard waren er ook genoeg andere thema's, zoals sport. Twee wijkreporters 
hielden een interview met de manager van turnvereniging Hazenkamp, in de SportQube. Een 
prachtig gebouw dat een belangrijke plek inneemt in de wijk.  
Dit jaar was er ook veel aandacht voor techniek. De Wijkreporters gingen aan de slag met 
een green screen en er is in filmpjes gespeeld met perspectief. Dit leverde hilarische beelden 
op.  Alle films die de Wijkreporters Neerbosch-Oost maakten, kunt u terugkijken op ons 
YouTube kanaal.  
 
In 2022 gaan we aan de slag met de productie van het online gedeelte van ‘De Wijkreporters 
2021-2025’. Een website waarmee we alle basisscholen in Nederland de mogelijkheid willen 
bieden om kennis te maken met de kracht van bewegend beeld en het verbindende effect 
van de videoproducties in de wijk.  Daarnaast hebben we voldoende financiële middelen 
opgehaald om te starten met de ‘Wijkreporters op School’ projecten. Kortom, genoeg 
ambitie en enthousiasme om door te gaan met deze mooie stichting.  
 
Anke Franssen-Ackermans  
voorzichter Stichting Beeldenwereld  
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Gegevens Stichting Beeldenwereld 
 
E. info@beeldenwereld.nl 
T. 06 42712331 
W. www.beeldenwereld.nl 
 
Postadres: 
Wolfkuilseweg 42, 6542 JK Nijmegen 
 
Bezoekadres: 
Arsenaalgas 8b, 6511 PE Nijmegen 
 
KvK nummer: 66116937 
RSIN nummer: 856401389 
bank: NL43 TRIO 0338 6178 25 
 
 

Over Beeldenwereld 
 
Bij Stichting Beeldenwereld vinden wij dat iedereen op deze wereld een eerlijke en gelijke 
kans verdient. Helaas is dit lang niet altijd het geval. De een wordt geboren in een gezin waar 
het aan niets ontbreekt, de ander in een gezin met minder mogelijkheden. De een kan goed 
leren en doet het goed op school, de ander heeft daar meer problemen mee. De een 
beweegt zich zonder problemen door het leven, voor de ander kan dat met meer moeite 
gaan.  
Soms hebben mensen gewoon een extra zetje in de rug nodig. Beeldenwereld wil er op haar 
manier voor deze mensen zijn. Wij geloven in de kracht van bewegend beeld en in het 
empowerende effect dat het maken van videoproducties over je eigen leven en leefwereld 
kan hebben. 
 
Wie zijn wij 
Wij zijn een kleine stichting, zonder vaste medewerkers. De inkomsten van Beeldenwereld 
komen direct voort uit subsidies die worden aangevraagd voor onze projecten. Deze 
inkomsten worden direct en volledig ingezet voor onze projecten. Beeldenwereld bouwt 
daardoor nauwelijks eigen vermogen op. Maar omdat we werken met freelancers op 
opdrachtbasis, hebben we ook geen overhead en weinig andere kosten. 
 
Dagelijkse leiding en bestuur 
De dagelijkse leiding van Beeldenwereld ligt in handen van Sonja Willems. Zij verzorgt de 
subsidie aanvragen voor de stichting en geeft leiding aan de uitvoering van de projecten. 
Voor dit laatste wordt zij op opdrachtbasis ingehuurd.  
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Het bestuur bestond in 2021 uit: 
Anke Franssen-Ackermans   voorzitter 
Jildau van Dieren    secretaris 
Katja Poller     penningmeester 
 
Het bestuur vergadert drie tot vier keer per jaar, samen met Sonja Willems, hiervan worden 
notulen bijgehouden. Het bestuur wordt niet gecompenseerd voor haar werkzaamheden.  
 
Medewerkers en stagiaires 
Beeldenwereld had in 2021 geen vaste medewerkers. Wel werkten wij met een stagiaire, 
Lynn Raaijmakers. In de eerste helft van het schooljaar 2021/2022 liep zij haar vierde jaars 
stage bij Beeldenwereld. Tijdens deze stage was zij werkzaam in het project Wijkreporters 
Neerbosch-Oost. 
 
 

Ons werk 
 
Stichting Beeldenwereld probeert haar missie waar te maken door het uitvoeren van 
verschillende filmprojecten. In 2021 pakten we, na een jaar van corona, het concept ‘De 
Wijkreporters’ weer op. We gingen aan de slag in de Nijmeegse aandachtswijk Neerbosch -
Oost. Neerbosch-Oost is een van de minst bedeelde wijken van Nijmegen.  
 
Daarnaast is er in 2021 hard gewerkt aan de subsidie aanvraag voor een meerjaren 
Wijkreporter project. En niet zonder resultaat. Er zijn nu genoeg financiële middelen om 
vanaf de tweede helft van 2021 te starten met de ‘Wijkreporter op School’ projecten. De 
Wijkreporters Neerbosch-Oost is het eerste project dat we uitvoerden.  
Een onderdeel van het meerjarenproject De Wijkreporters is de productie van een website 
waarmee docenten en kinderen klassikaal of zelfstandig aan de slag kunnen met het maken 
van film. Hiermee zal in 2022 gestart worden. Ook zullen we in 2022 aanvullende subsidies 
werven voor de overige 7 ‘Wijkreporter op School’ projecten die tot 2025 op de planning 
staan.  
Voor de Wijkreporters 2021-2025 is een samenwerking aangegaan met Cultuurhuis de 
Lindenberg en welzijnsorganisatie Bindkracht10. 
 
Podcast het Bombardement 
Daarnaast is er in 2021 subsidie aangevraagd en toegezegd voor een driedelige podcastserie 
over het bombardement op Nijmegen van 22 februari 1944. Dit is een coproductie met 
theatermaker Annigje de Winter en wordt uitgevoerd door Sonja Willems. De nieuwe 
vaardigheden die worden opgedaan met de productie van de podcast zullen in de toekomst 
ook worden ingezet voor projecten van Beeldenwereld.  
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Apparatuur 
In 2021 is geen apparatuur aangeschaft. 

 

Toekomst, 2022  
De Wijkreporters 2021-2025 
In 2021 startten we na de zomervakantie met het meerjarenproject De ‘Wijkreporters 2021-
2025’. In dit project gaan kinderen uit aandachtswijken zelf aan de slag met het maken van 
film. De Wijkreporters loopt van september 2021 tot juli 2025 en bestaat uit twee delen. De 
‘Wijkreporters op School’ zijn acht wijkreporter projecten die we uitvoeren op Nijmeegse 
Brede scholen. ‘Wijkreporters Online’ is een website waarmee docenten en kinderen 
klassikaal of zelfstandig aan de slag gaan met het maken van film.  
De acht fysieke wijkreporter projecten worden aangeboden tijdens de buitenschoolse 
activiteiten van de Brede Scholen aan leerlingen uit groep 7 en 8. De projecten bestaan uit 
negen workshops, drie opname middagen en een afsluitend filmfestival.  
‘Wijkreporters Online’ is een gratis toegankelijke website waarop de doelgroep zelfstandig of 
in klasverband aan de slag kan met het maken van film.  
Voor de uitvoering van het project zullen we werken met verschillende freelancers en 
stagiaires van het ROC (AV-specialist) en de HAN (Social Works). 
 
Nieuwe projecten 
In 2022 gaan we onderzoeken of het mogelijk is om van de Filmbuddies ook een 
meerjarenproject te maken en hier subsidie en samenwerkingspartners voor te vinden.  
 
Andere plannen 
Ook gaan we in 2022 aan de slag met het opzetten en uitrollen van een stagiaire plan en een 
sponsorplan. Ook worden aanvullende subsidiegelden geworven voor het meerjarenproject 
Wijkreporters 2021-2025. 
Het werven van sponsoren zullen we voornamelijk doen om (structurele) gelden binnen te 
halen die we kunnen inzetten voor de stichting zelf. Deze willen we aanwenden om 
kantoorruimte te huren en andere stichtingskosten van te betalen. Daarnaast is het goed om 
een kleine buffer op te bouwen, die we eventueel kunnen inzetten als eigen bijdrage bij aan 
te vragen projectsubsidies. 
Het stagiaire plan is bedoeld om helder te krijgen aan welke en hoeveel stagiaires we in de 
toekomst behoefte zullen hebben en waar en hoe we hen kunnen werven. 
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Financiën 
 
Inkomsten 
In 2021 ontving stichting Beeldenwereld meerdere subsidies van verschillende fondsen. 
Deze kwamen binnen voor de projecten Wijkreporters 2021-2025 en de podcastserie het 
Bombardement.  
 
Uitgaven 
De grootste kostenposten waren in 2021 zijn arbeidskosten in het kader van de podcast Het 
Bombardement en ‘Wijkreporters 2021-2025. Deze kosten zijn betaald uit de 
binnengekomen projectsubsidies. Alle uitgaven werden vooraf goedgekeurd door de 
penningmeester en zijn in balans met de inkomsten. Daarnaast hebben we in het verleden 
een lidmaatschap op de website fondsenwervingonline.nl gehad. In 2021 is het lidmaatschap 
stopgezet. 
 
Een uitgebreid jaaroverzicht van de financiën 2021 wordt gegeven in de Jaarrekening 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


