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Achtergrond 
 
Op grond van de statuten van de stichting zal het bestuur een beleidsplan moeten vaststellen waarin is 
opgenomen: 
 
1) De werkzaamheden die door de stichting worden verricht; 
2) De wijze van werving van gelden; 
3) Het beheer van het vermogen van de stichting; 
4) De besteding van de gelden van de stichting.  
 
Wat vooraf ging 
 
Als uitvloeisel van het BTW – convenant 1 hebben de organisaties Nederlandse Vereniging van 
Bioscoopexploitanten (vanaf 1 januari 2016: de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters), 
Nederlandse Vereniging van Filmdistributeurs (NVF)  en Filmproducenten Nederland, voorheen geheten : NVS 
(gezamenlijk: partijen), een bonusregeling ontworpen die recht doet aan wat is bepaald in artikel 1.2 onder a; 
artikel 2.1 van het convenant.   
Om te komen tot de regeling hebben er meerdere gesprekken plaatsgevonden tussen partijen 2 dat uiteindelijk 
heeft geresulteerd in het Bestedingsreglement van de stichting.  
Het eerste Bestedingsreglement is vastgesteld door het bestuur in zijn eerste vergadering van 3 januari 2010. 
Het is tegen deze achtergrond dat het Bestedingsreglement kan worden opgevat als het beleidsdocument 
waarlangs de bonusregeling wordt uitgevoerd.  
Het bestedingsreglement is te downloaden via www.abrahamtuschinskifonds.nl 
 
1) De werkzaamheden van de stichting; bestuur en uitvoering 
 
De stichting voert de Bonusregeling uit zoals bepaald onder artikel 3 van het Bestedingsreglement. Voor de 
Bonusregeling is: 
-een procedure beschreven over aanvragen/aanvragers/voorwaardelijkheid van eventuele toekenningen en 
controle; 
-de bepaling opgenomen over de hoogte van het Bonusbedrag; 
-de wijze van evalueren van de Bonusregeling bepaald. 
 
 

                                                 
1 ‘Overeenkomst ter bevordering van het bioscoopbezoek in het algemeen en  de produktie, promotie en bezoek van Nederlandse films in het bijzonder’ - Den Haag, januari 2010 
2 ‘Bijlage 1, horende bij het Bestedingsreglement, overeenstemming op hoofdpunten’ 
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a) b) procedure, controle  en bedragen 
 
De hoogte van het totale bonusbedrag per jaar (met inachtneming van het convenant) wordt door het bestuur 
bepaald, zo ook de staffel/de verdeling van de bedragen per (bezoekers) categorie.   
Het bestuur stelt het aanvraagformulier vast waarlangs de aanvragen ingediend moeten worden. Voor de jaren 
2015 en 2016 is bepaald dat de aanvragen die betrekking hebben op 2015 en 2016 uiterlijk tot respectievelijk  
1 september 2016 en 2017 ingediend mogen worden. Aanvragen die na 1 september worden ingediend worden 
NIET in behandeling genomen. 
Dit in aanvulling van wat is bepaald onder artikel 3 b van het Bestedingsreglement.  
Door het NVB – bureau vinden de feitelijke werkzaamheden namens het bestuur plaats e.e.a. zoals is geregeld in 
artikel 4 van het Bestedingsreglement: zo informeert de NVB middels een brief (en namens het bestuur) de 
aanvrager over de voorlopige hoogte van een eventueel toe te kennen bonusbedrag. Dit gebeurt op basis van 
een ‘format’ brief. Bij de beoordeling van de aanvragen geldt een interne procedure.  
 
Van alle aanvragen/bescheiden en bestuursstukken worden dossiers bijgehouden. 
 
c) evalueren 
 
Per vergadering (en per e-mail) worden de bestuursleden op de hoogte gesteld van de aanvragen/titels, het 
aantal aanvragen en de uitgekeerde bedragen.   
Eindevaluatie vindt plaats zoals bepaald onder artikel 3q van het Bestedingsreglement.  
De bonusregeling wordt via de achterbannen en media onder de aandacht gebracht en via middels de up-to-
date site www.abrahamtuschinskifonds.nl 
 
2) De wijze van werven van gelden 
 
De hoogte van het jaarlijks uit te keren bedrag voor de regeling is bepaald in het BTW – convenant en is (via een 
facturatie) afkomstig van de aangesloten NVB/NVF-leden.  
 
De aanleiding, redenen en achtergrond voor de (bonus)regeling is opgenomen in het BTW-convenant. 
 
3) Het beheer van het vermogen van de stichting 
 
Zie artikel 4 van het Bestedingsreglement.  
Jaarlijks, of zoveel eerder als het bestuur dit nodig acht, wordt het (totaal) bonusbedrag door het bestuur 
vastgesteld.  
Het eigen vermogen van de stichting is reglementair vastgesteld op minimaal 100.000 euro; maximaal 300.000 
euro.  
 
4) Besteding van de gelden van de stichting 
 
Met inachtneming van de uitvoeringskosten en de vereiste v.w.b. het eigen vermogen van de stichting worden 
de beschikbare gelden van de bonusregeling uitgekeerd aan de aanvragers die daar conform het 
Bestedingsreglement rechten aan kunnen ontlenen.  
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