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BESTUURSVERSLAG 2021 

Voor u ligt de jaarrekening van het International Documentary Film Festival Amsterdam 2021. IDFA 2021 
leek lang weer een regulier festival te kunnen zijn zoals dat van 2019 met een paar aanpassingen. Tot 
ver na de zomer leek het mogelijk om met een coronapas weer volledig de zalen in gebruik te kunnen 
nemen. De maximale zaalbezetting per voorstelling was wel op 80% geplaatst om wat meer ruimte te 
creëren en het publiek een veiliger gevoel te geven. Ook waren er minder voorstellingen 
geprogrammeerd dan in 2019 (vier per zaal per dag in plaats van vijf) en was er één hybride 
voorstelling per dag gepland – Live from Tuschinski - maar voor het overige leek het lang een ‘normaal’ 
festival te kunnen gaan worden.  

Al snel na de zomer sloeg de pandemie toch weer toe en leek het er zelfs kort voor het festival op dat 
Nederland volledig in lockdown ging. Gelukkig werd dat gevaar net voor het festival afgewend. IDFA 
kon toch in de zalen plaatsvinden met bovenstaande aanpassingen. Maar Amsterdam kleurde 
donkerrood, hetgeen vooral effect leek te hebben op de programmering voor en de komst van de 
internationale gasten van het festival. Intussen stroomde het Nederlands publiek rijkelijk toe.  

In totaal presenteerde het festival ruim 250 documentaires en interactieve projecten afkomstig uit meer 
dan 80 landen, waarvan er 84 wereldpremières, 34 internationale premières en15 Europese premières 
waren. Elf dagen kon het publiek zich laven aan 940 filmvoorstellingen, live events, de DocLab 
tentoonstelling en VR cinema, op meer dan 20 locaties door heel Amsterdam. Via IDFA Extended 
waren IDFA-films ook nog in 25 cinema’s door heel Nederland te zien en via Live from Tuschinski kon het 
publiek dagelijks thuis live een voorstelling van IDFA vanuit het mooiste filmtheater van de wereld 
bijwonen. Het educatieprogramma vond zowel in de theaters als online plaats. Uiteindelijk moest IDFA 
de laatste dag van het festival afgelasten omdat er toch weer extra maatregelen in werden gesteld. 
Een aantal programma’s - waaronder The best of IDFA en IDFA Junior - werden doorgeschoven naar 
het voorjaar van 2022 als Covid het toelaat.  

Wat betreft internationale professionals werd in de loop van de herfst al duidelijk dat veel 
geaccrediteerden niet naar Amsterdam konden afreizen. Het programma voor de industry – het 
Forum, Docs for Sale en de Industry Talks – moest veelal in een hybride vorm plaatsvinden. Toch 
bevatte de markt Docs for Sale – die online en in Arti Amicitae plaatsvond - 416 films en werden tijdens 
het Forum in het Compagnietheater 62 projecten gepresenteerd, die ook online werden geplaatst.  
 
Wat prestatiecijfers en bereik betreft kon IDFA 2020 moeilijk vergeleken worden met alle festivals ervoor 
en hopelijk ook met de festivals erna. Er was sprake van een trendbreuk. Het aantal bezoeken ten 
opzichte van 2019 was gedaald van ruim 300.000 naar 192.000 (met name) online bezoeken. Vraag 
was natuurlijk of IDFA 2021 na dat disruptieve jaar zich weer heeft kunnen herstellen. Het antwoord is 
genuanceerd en is met name door de specifieke omstandigheden bepaald.  

Herstel van het aantal festival- en educatieve bezoeken in de zalen 
In totaal zijn er in 2021 ruim 172.000 bezoeken geteld tegen192.000 in 2020. Het aantal bezoeken aan 
het filmprogramma is wel gestegen van 90.000 online bezoekers naar 93.500 bezoeken in de zalen 
(146.000 in 2019). Het afgelasten van de laatste zondag heeft daarbij 12.000 bezoeken gekost. Het 
aantal filmbezoeken zou dus eigenlijk 105.000 tellen. En dat met een zaalbezetting van 80%. In theorie 
zou een bezetting van 100% 131.000 bezoeken opleveren. Al met al kan geconcludeerd worden dat 
IDFA 2021 een herstel heeft opgeleverd van het aantal filmbezoeken in de zalen. Het aantal bezoeken 
aan de tentoonstelling van DocLab is stevig gedaald van bijna 8.000 in 2019 naar 4.600 online in 2020 
naar 2800 in 2021. Het aantal educatieve bezoeken is licht gestegen van 32.000 naar 35.000. Deze 
stijging is te danken aan het feit dat we meer schoolkinderen in de zalen mochten verwelkomen: van 
9.000 naar 12.000. Het aantal bezoeken aan Docschool Online bleef stabiel op 23.000. 

Minder bezoeken in het land 
Jammer genoeg heeft The best of IDFA on Tour door de coronamaatregelen nauwelijks plaats kunnen 
vinden. Levert deze toer regulier 30.000 bezoekers, in 2021 moesten we genoegen nemen met slechts 
3.000 bezoekers. Ook IDFA Extended viel terug met 3222 bezoeken tegen bijna 10.000 vorig jaar.  
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Minder gastenbezoeken 
Met 2.800 professionals hebben minder gasten zich geaccrediteerd dan de voorgaande jaren toen dit 
er 3.200 waren. Deze professionals hebben ook voor minder bezoeken gezorgd dan in 2020 en 2019. Dit 
is te wijten aan de steeds wisselende omstandigheden - met als uiteindelijk resultaat dat afgeraden 
werd om naar Amsterdam af te reizen. In 2019 zorgden ruim 3.200 gasten voor ruim 46.000 bezoeken, in 
2020 waren het nagenoeg hetzelfde aantal online bezoeken. In 2021 waren dit er nog geen 30.000. De 
onzekerheden hebben hier waarschijnlijk toe geleid.  

Hoge tevredenheid en NPS 
De onderzoeken lieten zien dat er een grote tevredenheid is onder het publiek met een score van 8.4 
(8,0 in 2020) en een Net Promoter Score van 61 (43 in 2020). Deze NPS meet in welke mate een bedrijf 
wordt aanbevolen. Onder professionals scoorde IDFA 2021 een 7,9 (7,8 in 2020) en een NPS van 65. Het 
publiek is ook aan het verjongen. Was in 2020 nog 19% van het publiek onder de 44 jaar, nu was dat 
26%. De groep 45 – 64 jaar daalde van 50% naar 41%.  

Gevolgen van de pandemie 
Na twee jaar corona wordt steeds duidelijker wat de pandemie voor gevolgen heeft voor een festival 
als IDFA. Ondanks het feit dat het bezoek weer in de zalen heeft kunnen plaatsvinden en het 
Nederlands publiek IDFA ook weer in grote getalen wist te vinden, zijn de recettes nog niet op het 
niveau van 2019. Ten opzichte van 2019 verschilde dat € 610.000. Anderzijds kunnen we constateren 
dat om IDFA’s kernactiviteiten met name voor de internationale professionals te kunnen blijven 
uitvoeren – om een internationaal film platform te kunnen zijn – er jaarlijks extra online investeringen 
nodig blijven van € 300.000. Ook de komende jaren. Niet in de laatste plaats heeft corona invloed op 
het team van IDFA. Zeker in 2020 maar ook in 2021 is dit team overbelast geweest door de 
onzekerheden en de steeds wisselende scenario’s. Ook zorgt de digitale transformatie voor heel veel 
meerwerk. Door meer en specialistisch werk is het team ook gegroeid en op basis van deze ervaringen 
verwachten we (ook) de komende jaren additionele personeelskosten van 150.000 per jaar.  

Al met al heeft de IDFA-organisatie in 2021 wederom enorme veerkracht getoond en heeft het festival 
gelukkig weer in de zalen het internationaal programma met succes kunnen presenteren.  Nu volgt 
eerst een korte beschrijving van IDFA, de kernactiviteiten en de missie van het festival gevolgd door de 
feiten en cijfers van IDFA 2021 en daarna een korte vooruitblik 2022 - 2024.  

Wat is IDFA?  
IDFA is in de ruim dertig jaar van zijn bestaan uitgegroeid tot een internationaal documentaire-instituut 
dat gidst en inspireert. Dit instituut bestaat uit een (publieks)festival, een fonds, twee markten, een 
nieuwe media-, talenten- en educatief programma én een online platform. Een instituut dat zich richt 
op publiek, professionals en scholieren en dat selecteert op artistieke kwaliteit van documentairefilms 
en projecten naast urgentie en toegankelijkheid. Een instituut waar inclusie en gendergelijkheid 
belangrijke uitgangspunten zijn en waar in alle geledingen extra aandacht is voor talentontwikkeling, 
nieuwe media en diversiteit. 

Visie  
IDFA gelooft in de kracht van documentaires. In creatieve documentaires die verdiepen, onthullen en 
inspireren. In documentaires die mensen dichter bij elkaar brengen. En in documentaires die staan voor 
verandering doordat ze mensen in beweging brengen.  

Missie  
IDFA stelt zich ten doel creatieve documentaires en potentiële toeschouwers bij elkaar te brengen 
door onder andere festivalvertoningen, theatervertoningen door heel Nederland en via televisie en 
internet. Om dit te bewerkstelligen stimuleert IDFA enerzijds de productie en de verspreiding van een 
breed en divers aanbod van creatieve documentaires, anderzijds stimuleert en ontwikkelt IDFA de 
vraag naar deze specifieke filmvorm. Zo levert IDFA een substantiële bijdrage aan het (verbeteren van 
het) internationale documentaire klimaat.  
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Programmaprofiel  
Het festival heeft de afgelopen dertig jaar een ijzersterk programmaprofiel opgebouwd. Jaarlijks 
worden meer dan 3.000 documentaires beoordeeld. Uiteindelijk selecteerde IDFA 2021 bijna 250 
producties. De films en projecten werden ondergebracht in de volgende secties:  

Competitieprogramma’s met premières  
Kern van het festivalprogramma wordt gevormd door twee competitieprogramma's met louter 
premières. Mede om die vele premières is IDFA een vooraanstaand festival. Voor de competities is 
artistieke excellentie het belangrijkste criterium. Het streven is om in elke competitie elk continent te 
vertegenwoordigen en een evenwichtige man-vrouwverhouding te representeren. Elke competitie 
bevat circa 15 films of projecten. 
 
Internationale jaaroogst 
De jaaroogst van documentaires die elders in de wereld in première zijn gegaan wordt onder andere 
geprogrammeerd in twee secties: Best of Fests en Masters. In deze programma’s zijn films opgenomen 
van onder andere de Berlinale, Filmfestival Venetië en Cannes en talloze andere festivals wereldwijd en 
die cinematografisch en/of inhoudelijk zo interessant zijn dat IDFA ze het Amsterdams publiek niet wil 
onthouden.  

Focusprogramma's 
Elk jaar presenteert IDFA een aantal Focusprogramma's over urgente thema's of met een 
filminhoudelijke invalshoek. In 2021 waren dat  UnConscious Bias – een programma met films die het 
dominante verhaal van de geschiedenis ‘dekoloniseren’. De moderne klassieker Amsterdam Global 
Village van Johan van der Keuken was uitgangspunt en aanjager van dit programma. The Future Tense 
was het andere Focusprogramma met documentaires over tijd en toekomst, daar waar veel 
documentaires zich juist toeleggen op heden en verleden. De jaarlijkse Top-10 werd samengesteld 
door de wereldvermaarde kunstenaar Hito Steyerl die ook een masterclass gaf en een IDFA Dialogues 
voorzat, een talkshow met meerdere filmmakers uit haar Top-10.  

De context: het verhaal van IDFA  
Grote meerwaarde van IDFA ten opzichte van reguliere bioscoopvertoningen is dat de films en 
projecten in een context worden geplaatst. Dat gebeurt door middel van gesprekken met regisseurs 
en publiek, reflecties door experts maar ook door evenementen en publicaties. De meeste van deze 
gesprekken, discussies en inleidingen vonden in 2021 weer in de zalen plaats. Een aantal zijn ook 
opgenomen om later in het festival online te laten zien.  

IDFA’s Doclab  
DocLab is een internationaal platform voor interactieve documentaires in uiteenlopende media en 
disciplines. Het biedt zowel een publieksgericht festivalprogramma als activiteiten gericht op 
professionals in de documentaire en nieuwe media-industrie. Sinds 2018 fungeert het festival tevens als 
“living lab” voor een internationaal research & development-programma.  

IDFA’s Doclab vond in 2019 voor het eerst plaats in de Tolhuistuin. In 2020 was het programma 
grotendeels online te zien maar gelukkig kon de tentoonstelling in 2021 wederom terugkeren naar de 
Tolhuistuin. Het aantal bezoeken aan de tentoonstelling nam in 2021 wel af van 4.800 naar 2.600. 
Daarnaast waren er nog een aantal live voorstellingen onder andere in het Planetarium van Artis en in 
de Brakke Grond.  

IDFA Meets  
IDFA Meets is een programma dat is ontwikkeld om ook door het jaar heen jongeren vanaf 19 jaar met 
verschillende achtergronden te bereiken in verschillende (stads)delen van Amsterdam met 
documentairefilms en discussies. IDFA Meets kon in 2021 weer in de zalen plaatsvinden en daarbij was 
er meer focus op de gastcuratoren. Zij functioneerden als ambassadeurs en er is heel bewust gekeken 
hoe deze groep zo divers mogelijk gemaakt kon worden, vanuit verschillende disciplines: beeldende 
kunst, nieuwe media, literatuur en journalistiek. Bij de vorming van de verschillende programma’s is ook 
gericht een locatie uitgezocht, die bij het programma paste en de communicatie omtrent het event 
ten goede kwam. Uiteindelijk heeft deze aanpak geleid tot drie IDFA Meets avonden door het jaar 
heen en drie tijdens het festival met in totaal 561 bezoekers. 
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IDFA Extended 
Omdat IDFA in 2020 in de theaters in Amsterdam slechts 30 mensen per voorstelling mocht ontvangen 
en door de crisis het publiek minder bereid was en werd afgeraden om naar Amsterdam af te reizen, is 
toen een selectie van zes IDFA-films in 60 theaters in het hele land te zien geweest. Bijna alle 
voorstellingen waren nagenoeg uitverkocht en met ruim 10.000 bezoekers was IDFA Extended een 
groot succes. Daarom is IDFA Extended in 2021 doorgezet maar dan wel in minder theaters en theaters 
die verder van Amsterdam liggen en 3.200 bezoeken opleverden.  

Live from Tuschinski 
Samen met het NFF, het IFFR en Cinekid heeft IDFA in 2020 een tool ontwikkeld om het festival online te 
brengen. Met dit dashboard kunnen films live gestreamed worden met voorafgaand een inleiding en 
daarna een nagesprek. In 2021 is er dagelijks een film live gestreamed vanuit Tuschinski 1, de mooiste 
bioscoop van de wereld. Het was een zeer divers programma bestaande uit 11 films met in totaal 4.142 
mensen in de zaal en 5.580 online.  

Educatie  
Het kijken naar documentaires biedt leerlingen handvatten om zich tot bewuste, kritische en actieve 
burgers te ontwikkelen, essentieel in een door media gedomineerde samenleving. Daarom is educatie 
een belangrijk aspect van het instituut IDFA. Met de educatieve activiteiten bereikt IDFA een groot, 
nieuw, jong en divers publiek. Het aanbod bestaat uit schoolvoorstellingen, verschillende workshops en 
Docschool Online. Doelgroepen zijn leerlingen vanaf groep 6 uit het primair-, het gehele voortgezet 
onderwijs en mbo-studenten. In 2021 werden er ruim 35.000 leerlingen bereikt waarvan 23.000 online. 

Docschool Online  
IDFA biedt sinds 2015 Docschool Online aan. Dit is een onlinekanaal met ruim 100 documentaires die – 
gerangschikt op thema en leeftijdsniveau - via een gratis account in de klas kunnen worden bekeken 
en behandeld, met speciaal ontwikkeld lesmateriaal. In 2021 werd met Docschool Online 23.000 
leerlingen bereikt.  

Activiteiten voor professionals  
Eén van de unieke eigenschappen van IDFA is de combinatie van een publieksfestival met een groot 
enthousiast publiek en de samenkomst van circa 3.000 (inter)nationale professionals die kennis 
vergaren, zakendoen, netwerken en geïnspireerd raken in Amsterdam én online. IDFA is een instituut 
met twee markten, een IDFAcademy voor documentaire toptalenten en een fonds voor makers uit 
niet-westerse landen. Voorts is er volop aandacht voor interactieve documentaires.  

Daar waar in 2020 alle activiteiten voor professionals online werden aangeboden, was het plan om in 
2021 weer terug te gaan naar de theaters. Lang leek het er ook uit te zien dat dat ook mogelijk was 
maar toch werd na de zomer het reizen naar Amsterdam afgeraden.  

Het Forum  
Het Forum is een internationale cofinancierings- en coproductiemarkt waar jaarlijks ruim 60 projecten 
worden gepresenteerd aan financiers en distributeurs. Het is uitgegroeid van een Europees platform 
met een focus op financiering van televisiedocumentaires tot een 4-daags evenement met een 
mondiale selectie van hoogwaardige documentaireprojecten. Zowel lineaire als nieuwe 
mediaprojecten worden gekoppeld aan coproducenten, uiteenlopende financiers, publieke- en 
commerciële omroepen en (S)VOD-platforms. Het Forum vond dit jaar gelukkig weer plaats in het 
Compagnietheater maar er werden ook online pitches gehouden.  

Docs for Sale  
Docs for Sale is een online markt met nieuwe documentaires die het gehele jaar voor leden on 
demand te zien zijn. In 2021 waren dat er 468. Docs for Sale is gehuisvest in Arti et Amicitae, maar het 
aanbod is ook volledig online te zien. In Arti konden onafhankelijke producenten en sales agents niet 
alleen hun films laten zien maar tevens netwerken en zakendoen met distributeurs, televisie-aankopers 
en festival programmeurs. Docs for Sale ontving dit jaar ruim 7.000 bezoeken. 
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IDFAcademy en IDFA Project Space 
Speciaal voor de generatie jonge makers is in 2007 de IDFAcademy opgericht. Doel is om 
veelbelovende talenten, die al een of twee films hebben gemaakt, te coachen in hun ontwikkeling. De 
IDFAcadamy bestaat regulier uit twee langlopende (Nederlandse) workshops, een internationale 
Summerschool van een week die plaatsvindt in Amsterdam en een vierdaags programma tijdens het 
festival voor circa 60 talentvolle filmmakers uit de hele wereld.  

Sinds 2020 is het talentontwikkelingsaanbod met name online geweest en omgedoopt tot IDFA Project 
Space. In 2021 zijn hiervoor 16 internationale teams geselecteerd met een project in de ontwikkel- of 
de montage fase.  Van mei tot oktober werden de deelnemers gekoppeld aan ervaren docenten - 
regisseurs, producenten of redacteuren. Nieuw dit jaar was dat de kernselectie van 16 teams werd 
uitgebreid door meer talenten die maandelijkse plenaire sessies en lezingen konden volgen die tot doel 
hadden te inspireren en een extra duwtje in de rug te geven om de pandemie door te komen. 

IDFA Bertha Fonds  
Het in 1998 opgerichte IDFA Bertha Fonds (IBF) is relevanter dan ooit. Het biedt steun aan 
documentairemakers uit niet westerse landen in Afrika, Azië, Latijns-Amerika, het Midden-Oosten en 
Oost-Europa, met name daar waar onafhankelijke documentaires om uiteenlopende redenen geen 
ondersteuning krijgen. Het IBF verbindt de liefde voor documentaire met de missie om urgente verhalen 
een zo groot mogelijk publiek te geven. Jaarlijks worden er circa 600 aanvragen ingediend waarvan er 
circa 35 gehonoreerd worden. De ondersteunde films worden vertoond tijdens IDFA. In 2021 zijn er 14 
films die gesteund werden door het IBF vertoond.   

Feiten, cijfers en financiën 2021  
Na weer een veelbewogen jaar kijken we tevreden terug op het 34ste IDFA! Alle beschreven 
hoofdactiviteiten zijn gerealiseerd: een succesvol publieksfestival terug in de zalen met 940 
filmvoorstellingen en 172.000 bezoeken. Dit ondanks de verminderde capaciteit van de fysieke zalen 
en een afgelaste laatste dag. Het aantal bezoeken aan het filmprogramma bedroeg 93.500 (waarvan 
5.500 online). IDFA Extended werd door 3.200 mensen bezocht en The Best of IDFA on Tour kon eerder in 
het jaar helaas bijna niet plaatsvinden.   

Naast het festival waren de twee markten voor documentaire professionals (het Forum en Docs for 
Sale) daalde van 3200 naar ruim 2.800 (inter)nationale professionals. In het beleidsplan 2017 – 2020 was 
het doel om het aantal gasten in 2020 te laten stijgen naar 3.500. Het aantal professionele bezoeken 
daalde van 46.000 naar 29.000 bezoeken.  

Tot slot zijn ondanks de crisis alle talentontwikkelingsactiviteiten voor jonge filmmakers gerealiseerd 
alsmede het scholierenprogramma. Dit scholierenprogramma genereerde in 2021 in totaal 35.000 
leerlingen. De schoolvoorstellingen in de zalen werden bezocht door 11.000 leerlingen, Docschool-
online werd bekeken door 23.000 leerlingen en met de workshops werden 1.800 leerlingen bereikt.  

IDFA 2021 werd gerealiseerd voor een totaalbedrag van € 7.501.182 tegen € 6.536.283 in 2020 en werd 
afgesloten met een positief exploitatieresultaat van € 869.746. Om de komende jaren de gevolgen van 
de coronacrisis structureel het hoofd te kunnen bieden en het weerstandsvermogen te versterken, zijn 
er vorig jaar al verschillende noodzakelijke bestemmingsreserves gevormd zodat IDFA financieel het 
hoofd boven water kan houden deze periode. Deze reserveringen waren en zijn noodzakelijk om de 
stabiliteit van de organisatie de komende jaren (2022-2024) te kunnen bestendigen.  

De belangrijkste reservering betreft bestemmingsreserve Covid die € 1.047.700 bedraagt. Deze reserve 
dient ter dekking van verwachte toekomstige inkomstenderving als gevolg van afgenomen 
kaartverkoop en voor het dekken van additionele kosten. Daarnaast dient IDFA de komende jaren een 
stevige digitale ontwikkeling door te maken. De bestemmingsreserve online is aangevuld tot € 400.000. 

Ook is er een bestemmingsreserve gevormd om de noodzakelijke verhuizing – die er nu eindelijk echt 
lijkt te komen - te bekostigen. De kosten hiervan worden steeds duidelijker. Daarom is deze reservering 
toegenomen met € 225.000 naar € 445.000. En tot slot is er een bestemmingsreserve continuïteit 
gevormd met als doel om deze samen met de algemene reserve in 2024 op een gewenst 
weerstandsniveau te brengen van 7% tot 8% van de baten. De algemene reserve is in 2021 met             
€ 33.046 gegroeid naar € 232.380.  
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Directie, bestuur en Raad van Toezicht 
Stichting IDFA onderschrijft de Governance Code Cultuur, de Fair Practice Code en de Code Diversiteit 
& Inclusie. Om het instituut IDFA vanuit één visie organisatorisch te bekrachtigen en de functies en 
taken te stroomlijnen, zijn de twee stichtingen IDFA en IDFA Bertha Fund in 2020 bestuurlijk omgevormd 
tot een personele unie, onder één directie en bestuur. De besturen van IDFA en het IBF zijn 
samengesmolten tot een bestuur. In 2021 is dit bestuur omgevormd tot een Raad van Toezicht met als 
voorzitter Marry de Gaay Fortman. Er zijn nieuwe statuten opgesteld en een nieuw reglement voor 
bestuur en directie. Er is een remuneratie commissie, een audit commissie en een strategie commissie 
gevormd. 

In de Raad van Toezicht hebben zich in 2021twee wijzigingen voorgedaan: Joumana El Zein Khoury 
heeft afscheid genomen en Bregtje van der Haak is toegetreden. De overige leden zijn Femke van der 
Laan, Henk Siebren de Jong, Michael Kembel en Marischka Leenaers. De leden ontvangen geen 
vergoeding. De maximale zittingstermijn van leden is 2 x 4 jaar. Orwa Nyrabia en Cees van 't Hullenaar 
zijn directeur/ bestuurder van IDFA en Isabel Arrate Fernandez is directeur/ bestuurder van het IBF. De 
directeuren ontvangen een vergoeding die onder de WNT-norm valt.  

Bestuur en RvT hebben zich in 2021 opnieuw gebogen over de Governance Code Cultuur zoals 
vastgelegd in de principes van goed bestuur en toezicht in de cultuursector. Per 1 juli 2021 is een nieuw 
bestuur- en RvT-model goedgekeurd waarin onder andere de taakverdeling is opgenomen en zijn er 
nieuwe statuten aangenomen. De taken van het bestuur en de RvT zijn dientengevolge duidelijk 
beschreven en gescheiden en er is sprake van rolbewust handelen. Bij de aanstelling van nieuwe leden 
van de RvT wordt getoetst op belangenverstrengeling. Wanneer in 2022 een volledig jaar met het 
nieuwe bestuur- en RvT model is gewerkt, zal er ook een RvT verslag worden toegevoegd aan de 
jaarrekening.  

Er wordt zorgvuldig omgegaan met mensen en middelen. Er is sinds 2018 een HR medewerker 
aangesteld, er is een duidelijk personeelsbeleid gedefinieerd en er zijn twee vertrouwenspersonen 
aangesteld. In 2019/2020 is een nieuw beleidsplan geschreven en ingediend en zijn binnen de 
organisatie de (maatschappelijke) visie, missie en doelen opnieuw gedefinieerd en uitgedragen. Raad 
van Toezicht, bestuur, directie en staf stellen zich dienstbaar op ten opzichte van deze 
maatschappelijke doelstellingen: het stimuleren van het (inter)nationale documentaireklimaat.   

Cultureel ondernemerschap  
IDFA zet een mix van financieringsbronnen in om eigen inkomsten te genereren en de risico’s te 
spreiden. Daarbij wordt aan de hand van een opgestelde ethische code actief bewaakt of de 
financiers opereren in lijn met de maatschappelijke doelstellingen van IDFA. Het festival wordt deze 
periode 2021 –2024 weer structureel ondersteund door het Ministerie van OCW en de Gemeente 
Amsterdam. Daarnaast wordt een beroep gedaan op publieke en private fondsen. Ook vraagt IDFA 
diverse subsidies uit Europese programma’s aan. Het (internationale) bedrijfsleven is een belangrijke 
bron voor diverse sponsorprojecten en –programma’s. Tot slot zijn de publieksinkomsten door recettes 
een belangrijke inkomstenbron en richt IDFA zich op particuliere donaties van (dikke) vrienden van het 
festival en op mecenassen.  

Financieringsbronnen  
2020 was ook wat betreft financiering een bijzonder jaar. Ten opzichte van 2019 daalden de lasten 
naar € 6.536.283. In 2021 zijn de lasten weer gestegen naar € 7.501.182. In de basisbegroting 2021 – 2024 
bedragen de lasten € 7.658.80.  

Onze inkomsten zijn in 2022 met 6% gestegen naar € 8.391.559 en worden als volgt verklaard. De 
inkomsten uit recettes die in 2020 flink waren gedaald hebben zich hersteld. In 2019 waren de 
publieksinkomsten nog € 1.441.751, in 2020 slechts € 292.138, maar in 2021 weer gestegen naar               
€ 832.001. IDFA hoopt en verwacht de komende vier jaar de inkomsten uit kaartverkoop gestaag op te 
bouwen zodat in 2024 het niveau van 2019 weer ruim gehaald wordt.  

De inkomsten uit sponsoring die in 2020 waren gedaald naar € 565.890 hebben zich weer hersteld naar 
€ 830.442 met name door een nieuw premium partnerschap met Deloitte.  

Ook de overige directe inkomsten zijn gestegen van € 264.631 naar € 384.527. Dit zijn inkomsten die met 
name te relateren zijn aan de professionals die Amsterdam bezoeken zoals de entry fee en de 
deelnemersbijdragen aan het Forum en Docs for Sale.  
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De incidentele subsidies uit publieke middelen zijn gedaald van € 3.123.509 naar € 2.418.227. In dit 
bedrag is een additionele Covid-bijdrage van het Ministerie van OCW opgenomen van € 1.250.600 die 
substantieel lager is dan deze bijdrage in 2020.  

De inkomsten uit fondsenwerving zijn dit jaar gedaald van € 1.385.013 naar € 1.117.946. In dit bedrag is 
de laatste bijdrage opgenomen van de Ford Foundation, die IDFA voor vier opeenvolgende jaren 
heeft gesteund voor een bedrag van 3 miljoen dollar.  

De particuliere giften zijn met € 358.629 met 16% gestegen. De donaties van bedrijven zijn met 15% 
gestegen van € 88.300 naar € 101.000. 

Diversiteit/ inclusie  
IDFA presenteert jaarlijks een zeer divers programma. Maar de huidige tijd vraagt om meer. Enerzijds 
dreigt meer dan ooit het gevaar dat mensen buitenspel worden gezet, anderzijds eist de stem die nooit 
gehoord is nu de ruimte. IDFA geeft die ruimte door in te blijven zetten op inclusie en gendergelijkheid. 
Het streven is om het publiek en professionals meerstemmige perspectieven te bieden, bekend te 
maken met het onbekende en dat van context te voorzien. IDFA is ervan overtuigd dat diverse 
perspectieven en een inclusieve benadering leiden tot een verrijking van het genre en een meer 
hoogwaardige vorm van informatie en reflectie voor iedereen.  

Programma  
Om te komen tot een meer divers en inclusief programma is het afgelopen jaar het researchgebied 
verruimd en zijn programmeurs actief op zoek gegaan naar ‘andere’ filmculturen door festivals in niet-
westerse landen (online) te bezoeken, om het netwerk te verbreden en contacten in nieuwe regio’s te 
intensiveren. Ook is het netwerk van scouts (associate programmers) meer divers gemaakt. In 2019 en 
2020 is het aandeel niet-westerse films gestegen van 25% naar bijna 40%. In 2021 was het aandeel niet-
westerse films ruim 35%. De komende periode is het doel om dit percentage tenminste stabiel te 
houden en waar mogelijk te laten groeien. Bij het Forum was in 2021 50% van de ingediende projecten 
van niet westerse origine, bij Docs for Sale was dat 34% van de documentaires die in deze markt 
werden opgenomen. Daarnaast streeft IDFA ernaar om het aandeel vrouwelijke makers 50% te laten 
zijn; in 2021 is dat met 48% bijna gehaald. 

Organisatie  
IDFA streeft naar een diverse, inclusieve organisatie. De afgelopen periode zijn het bestuur, de staf, de 
selectiecommissies en het team van scouts gevarieerder samengesteld. Er is een HR Manager 
werkzaam die onder andere aandacht besteed aan inclusie en het welzijn van de werknemers. Bij de 
invulling van vacatures wordt actief aandacht besteed aan diversiteit. Hiertoe laten we ons adviseren 
over inclusieve vacatureteksten, hebben we een taalgids ontwikkeld voor inclusief taalgebruik en 
werken we met een introductieprogramma. Er is in 2019 een survey uitgevoerd om in kaart te brengen 
hoe divers het festivalteam is en of medewerkers zich betrokken, welkom en veilig voelen. Op basis 
hiervan worden aandachtspunten voor de komende periode vastgesteld, zoals bijvoorbeeld targets in 
de werving of aanpassingen in het introductieprogramma.  

Partners en publiek  
IDFA werkt nauw samen met tal van Amsterdamse instellingen om niet alleen spreiding te realiseren 
maar ook een jonger en cultureel divers publiek te bereiken. Deze samenwerking met onder andere 
het Bijlmerpark Theater, Podium Mozaïek, Tolhuistuin en de Meervaart wordt de komende jaren 
voortgezet. Daarnaast is er IDFA Meets. Hiermee zoekt IDFA een jong en cultureel divers publiek op in 
de haarvaten van Amsterdam in samenwerking met gastprogrammeurs en partnerorganisaties. Ook is 
IDFA een partnerschap aangegaan met One World, een magazine over mondiale verbondenheid en 
duurzaamheid en The New Originals, een mode en life style blog en streetwear merk.  

Personeelsbeleid  
Het team van IDFA is fluïde in omvang en bestond in 2021 uit 57,3 fte (51,1 fte in 2020). Naast een vaste 
bezetting van medewerkers met een contract voor onbepaalde tijd (van 22,2 naar 24,6 fte) en 
medewerkers met een tijdelijk contract (van 17,3 naar 20,4 fte), wordt de organisatie in aanloop naar 
het festival uitgebreid met zzp-ers (van 11,6 naar 12,3 fte), stagiairs (van 2,6 fte naar 2,8 fte) en 497 
vrijwilligers (van 5,4 fte naar 13,9 fte).  
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Internationalisering van de werkvloer is steeds meer aan de orde. Het personeelsbeleid is erop gericht 
elk jaar een goed team te werven en werkomstandigheden te creëren waarin iedereen kan excelleren 
en vanuit verschillende invalshoeken een bijdrage leveren aan de activiteiten van IDFA, zodat ze 
aantrekkelijk en toegankelijk zijn voor een breed publiek en een diverse groep internationale 
professionals. De afgelopen twee jaar heeft IDFA zich specifiek ingespannen om de zzp’ers zo veel 
mogelijk opdracht te verstrekken en beter te belonen. Door de nieuwe onlineactiviteiten is er op dit 
vlak meer werk uitbesteed.  

Om inclusie te ondersteunen is een protocol opgesteld voor de omgang met ongewenste 
omgangsvormen, zoals seksuele intimidatie, misbruik, agressie, geweld, discriminatie en pesten. Binnen 
IDFA zijn twee vertrouwenspersonen aanwezig. Daarnaast zijn we aangesloten bij het centrale 
meldpunt ongewenste omgangsvormen van de podiumkunsten-, film- en televisiesector, Mores.online, 
waar onafhankelijke vertrouwenspersonen klaar staan voor advies en begeleiding.  

De Fair Practice Code wordt toegepast binnen IDFA’s personeelsbeleid. Dat gaat, naast eerlijke 
financiële beloningen en transparantie ook over het betrekken van het team bij de ontwikkeling van 
de organisatie (beleidsplan en jaarplannen), het behouden van kennis door het verduurzamen van 
werkrelaties, het vastleggen van werkprocessen en het evalueren met medewerkers.  
De salarissen bij IDFA zijn gebaseerd op een in 2005 door KPMG ontwikkeld salarishuis met schalen en 
periodieken waarover jaarlijks inflatiecorrectie plaatsvindt. In 2015 is dit aangepast naar een generiek 
functiehuis dat regelmatig wordt gebenchmarkt. In 2021heeft er wederom een update van het 
functiehuis plaatsgevonden.  

Risicoanalyse  
Het grootse risico van IDFA is nog steeds de wereldwijde pandemie en de (financiële) gevolgen 
daarvan. Als de pandemie endemisch wordt en er op gezette tijden weer een uitbraak van het virus 
plaatsvindt en er lockdowns nodig zijn, zal IDFA weer in moeten kunnen inkrimpen naar kleine zalen en 
zich online meer moeten kunnen manifesteren. Daarom moet IDFA kunnen blijven investeren in de 
onlineontwikkeling, houden we rekening met een langzaam herstel van de publieksinkomsten en een 
opschaling van het team.   

De extra Covid-bijdragen van het Ministerie van OCW om de gevolgen van de crisis het hoofd te 
bieden worden ingezet om de gederfde inkomsten uit kaartverkoop en overige directe inkomsten over 
de komende jaren uit te smeren en bij te passen, om die online ontwikkeling te bewerkstelligen en om 
de uitbreiding van het team te kunnen financieren. De komende jaren staan in het teken van 
financieel herstel.  

Het organiseren van een hybride festival brengt ook financiële onzekerheden met zich mee. Ook is het 
begrip hybride festival nog niet uitgekristalliseerd, het kan in vele vormen en maten plaatsvinden. De 
financiële gevolgen worden wel steeds duidelijker. Er moeten jaarlijks investeringen worden gedaan in 
onlinetechniek en in personeel.  

In 2021 was er wederom grote solidariteit van financiers en partners. Wanneer de coronacrisis langer 
voortduurt bestaat er het risico dat dit verandert. 

In 2021 zijn met de Systematische Integriteitsrisicoanalyse (SIRA) een groot aantal risico's in kaart 
gebracht. Deze risicoanalyse vormt de basis voor een visie en strategie voor de beheersing van 
integriteitsrisico's de die de komende jaren wordt ontwikkeld.  

Een korte vooruitblik: IDFA 2022 – 2024  
IDFA bevindt zich in het tweede jaar van deze kunstenplanperiode. Het beleid is duidelijk en de koers 
uitgezet. IDFA stond er voor corona goed voor en de documentaire beleefde gouden jaren. Covid 
heeft echter roet in het eten gegooid en onzekerheid gebracht. Toch blijft IDFA vasthouden aan de 
inhoudelijke uitgangspunten: een meer artistieke koers, een meer divers en inclusief programma en 
volop aandacht voor nieuwe vertelvormen en innovatie.  

Wel zijn de verwachtingen ten aanzien van het bereik bijgesteld en moeten we financieel langzaam 
opkrabbelen en de extra bijdragen van het Ministerie van OCW gebruiken om de kwetsbaarheid van 
IDFA de komende jaren zoveel mogelijk te beperken. IDFA hoopt aan het einde van deze periode wat 
betreft publieksbereik (en box office) en de overige directe inkomsten weer terug te zijn op het niveau 
van 2019. Onderstaande tabel geeft aan welke inkomstenstromen het hardst worden geraakt en waar 
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investeringen het meest nodig zijn. Voor 2021 zijn de gederfde inkomsten en de additionele kosten al 
genomen. Voor de komende drie jaar wordt de geschatte derving van € 640.000 opgevangen met de 
bestemmingsreserve Covid, ook zullen hiervan een deel van de investeringen worden betaald.  

2021 (Geschatte) derving 2022 2023 2024 Totaal 
610.000 Recettes 320.000 170.000 ---- 490.000 
95.000 Overige inkomsten 70.000 30.000 ---- 100.000 
91.000 Private middelen 30.000 20.000 ---- 50.000 
796.000  420.000 220.000 ---- 640.000 

 Investeringen     
321.000 Additionele techniek 300.000 300.000 300.000 900.000 
9.000 Additionele content 10.000 10.000 10.000 30.000 

130.000 Extra personeel 150.000 150.000 150.000 450.000 
460.000  460.000 460.000 460.000 1.380.000 

      
1.256.00 Totaal 880.000 680.000 460.000 2.020.000 

 
IDFA is de periode 2021 – 2024 wederom verzekerd van structurele subsidie van de Gemeente 
Amsterdam en Ministerie van OCW. Het beleidsplan dat in 2020 is ingediend is goed beoordeeld door 
zowel de Raad voor Cultuur als de Amsterdamse Kunstraad. De Gemeente Amsterdam en het 
Ministerie van OCW hebben de geadviseerde verhoging van de structurele subsidie gehonoreerd. 
Deze structurele subsidie is gestegen van € 1.582.123 naar € 2.063.249. Hiermee is de basis van IDFA 
gefinancierd. Daarnaast heeft IDFA in 2021 een extra Covid bijdrage ontvangen van € 1.250.600 

In 2022 zal IDFA weer inspanningen doen om de sponsorinkomsten uit te breiden en de overige 
inkomsten op niveau te houden. De komende periode stijgt de begroting van 7,5 miljoen in 2021 naar 
8,5 miljoen in 2024. Met een jaarlijks onvoorzien van € 220.000 en de sinds 2020 gevormde reserves heeft 
IDFA het weerstandsvermogen versterkt om de komende jaren de gevolgen van de coronacrisis het 
hoofd te kunnen bieden. 

IDFA is de afgelopen periode uitgegroeid tot een internationaal documentaire-instituut dat naast een 
(publieks)festival bestaat uit een fonds, twee markten, een nieuwe media-, talenten- en educatief 
programma én een online platform. Een instituut dat zich richt op publiek, professionals en scholieren 
en dat selecteert op artistieke kwaliteit van documentairefilms en projecten naast urgentie en 
toegankelijkheid. Een instituut waar inclusie en gendergelijkheid belangrijke uitgangspunten zijn en 
waar in alle geledingen extra aandacht is voor talentontwikkeling, nieuwe media en diversiteit.  

De afgelopen periode heeft IDFA zijn positie als grootste en belangrijkste documentaire- evenement ter 
wereld versterkt. Er was sprake van gestage groei met in 2019 een recordaantal van 293.000 bezoeken, 
47.000 scholieren en bijna 3.200 professionele gasten. Daarnaast wees onderzoek uit dat de activiteiten 
onverminderd hoog worden gewaardeerd en zijn er tal van internationale coalities gesmeed. De koers 
die vier jaar geleden is ingezet, is succesvol gebleken. IDFA heeft met een aanscherping van de 
artistieke kwaliteit en een verhoging van de diversiteit een groter publiek, meer professionals en meer 
leerlingen bereikt.  

Deze periode is stijging van het aantal bezoeken geen prioriteit, mede omdat er grenzen zijn aan de 
capaciteit in de binnenstad van Amsterdam. Maar de belangrijkste reden is natuurlijk Covid. Het blijft 
zeer de vraag hoe deze pandemie zich verder ontwikkeld. Er wordt gesproken over een endemie, die 
nooit meer weggaat en af en toe opflikkert. IDFA hoopt de komende drie jaar stap voor stap weer een 
publieksbereik te kunnen realiseren van circa 300.000 bezoeken per jaar (on- en offline). Daarnaast ziet 
het festival mogelijkheden in nieuwe samenwerkingen met (kleinere) satellietlocaties tijdens het festival 
en door het jaar heen in de regio Amsterdam en de rest van Nederland maar ook in het eigen theater 
in het Vondelpark. Ook is een stijging mogelijk van het aantal scholieren. Het aantal gasten uit de 
branche blijft schommelen tussen 3.000 en 3.500: fysiek of virtueel.  

Een knelpunt van IDFA was al jaren de huisvesting. Het lijkt op dit moment steeds duidelijker dat IDFA de 
kantoren kan verhuizen naar Vondel CS. Daar zou tevens een klein documentaire-theater kunnen 
worden gerealiseerd waar het hele jaar door activiteiten kunnen plaatsvinden voor een klein en intiem 
publiek. Denk bijvoorbeeld ook aan schoolvoorstellingen, documentaireseries en specials. Op deze 
manier zou IDFA minder afhankelijk zijn van de twee weken in november.   
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Tot slot  
IDFA past zich aan, innoveert, versterkt zijn weerstandsvermogen, zijn (online) publieksfunctie én zijn 
internationale positie en laat zich meer en meer door het jaar heen zien met name aan jongeren. Dat 
kunnen we niet zonder ons publiek, onze partners en vrijwilligers. Voor het mogelijk maken van IDFA 
2021 danken we onze structurele subsidienten de Gemeente Amsterdam en het Ministerie van OCW, 
premium partners de Vrienden Loterij en Deloitte, hoofdpartners: VPRO, Oxfam Novib, Saeco, 
Wepresent by Wetransfer, InsingerGilissen, Ammodo, de Volkskrant, Fonds 21, VSB Fonds, de partners: 
Mama Cash, NPO 2 Doc, De Groene Amsterdammer, Beeld en Geluid; de fondsen: Nederlands 
Filmfonds, Gieskes-Strijbis Fonds, Click.nl, Creative Europe Media, Ford Foundation, European Culture 
Foundation, Dioraphte, NPO fonds, Vevam Fonds, alle Club IDFA leden, donateurs, suppliers, vrienden 
en dikke vrienden(+) die het festival mogelijk hebben gemaakt. Deze steun is van essentieel belang 
geweest voor het 34ste International Documentary Film Festival Amsterdam.   

De controle van de jaarrekening werd uitgevoerd door Kamphuis & Berghuizen Accountants/ 
Belastingadviseurs B.V. De controleverklaring is in dit verslag opgenomen.  

 

Namens het bestuur, directie  

 

 

 

 

 

 

dhr. Cees van ‘t Hullenaar     
executive director  

Amsterdam, 23 maart 2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenstelling Raad van Toezicht per 31-12-2021 

Functie naam m/v aanstelling aftreedschema 
Voorzitter Marry De Gaay Fortman v 1 februari 2020 1 februari 2024 
lid Michael Kembel m 1 april 2020 1 april 2024 
lid Marischka Leenaers v 18 juni 2012 18 juni 2022 
lid Bregtje van der Haak v 14 januari 2021 14 januari 2025 
lid Femke van der Laan v 13 februari 2020 13 februari 2024 
lid Henk Siebren de Jong m 1 april 2020 1 april 2024 
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Stichting International Documentary Film Festival Amsterdam

BALANS PER 31 DECEMBER 2021
na resultaatbestemming in Euro

ACTIVA

                              31 december 2021                              31 december 2020                              31 december 2019

Immateriële Vaste Activa  

Immateriële Vaste Activa 1 0 63.207

Vaste Activa  

Materiële vaste activa 2 59.397 62.984

Vlottende Activa

Vorderingen

- debiteuren 3   523.774 242.188

- subsidies en overige bedragen 4   1.301.367 526.686

- belastingen en sociale premies 5   211.453 295.005

- overige vorderingen en overlopende activa 6   61.552 139.648

2.098.146 1.203.527

Liquide middelen 7 1.847.805 2.450.751

TOTAAL ACTIVA 4.005.348 3.780.470
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Stichting International Documentary Film Festival Amsterdam

BALANS PER 31 DECEMBER 2021
na resultaatbestemming in Euro

PASSIVA

                              31 december 2021                              31 december 2020                              31 december 2019

Eigen vermogen

Algemene reserve 232.380    199.334   

Bestemmingsreserve Continuïteit 506.000    291.000   

Bestemmingsreserve Covid 1.047.700 675.000   

Bestemmingsreserve Database -                46.000     

Bestemmingsreserve Huisvesting 445.000    220.000   

Bestemmingsreserve Online 400.000    330.000   

8 2.631.080 1.761.334

 

Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers 9 634.230 557.583

Belastingen en sociale 

premies 10 -                -               

Overige schulden en 

overlopende passiva 11 740.037 1.461.553

1.374.268 2.019.136

TOTAAL PASSIVA 4.005.348 3.780.470
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Stichting International Documentary Film Festival Amsterdam

CATEGORIALE EXPLOITATIEREKENING over 2021

BATEN Basis Begroting 1) Werkbegroting 2) Exploitatie Exploitatie 

2021-2024

in Euro 2021 2021 2021 2020

Directe inkomsten

Publieksinkomsten 12 752.000 763.000 832.001 292.138

Sponsorinkomsten 13 804.750 824.041 830.442 565.890

Overige directe inkomsten 14 316.000 322.735 384.527 264.631

1.872.750 1.909.776 2.046.970 1.122.659

Bijdragen uit private middelen

Private middelen - particulieren 15 325.000 356.305 358.629 308.152

Private middelen - bedrijven 16 115.000 105.000 101.476 88.300

Private middelen - fondsen 17 1.198.445 1.111.445 1.117.946 1.385.013

Private middelen - goede doelen loterijen 18 285.000 285.000 285.062 285.026

1.923.445 1.857.750 1.863.112 2.066.491

Eigen inkomsten 3.796.195 3.767.526 3.910.082 3.189.150

Subsidies

Structurele subsidie OCW 19 1.224.373 1.249.649 1.249.649 945.563

Structurele subsidie gemeente Amsterdam 19 813.600 813.600 813.600 636.560

Incidentele publieke subsidies 20 1.983.700 2.406.278 2.418.227 3.123.509

4.021.673 4.469.527 4.481.476 4.705.632

TOTALE BATEN 7.817.868       8.237.053       8.391.559   7.894.782   

1) de basisbegroting is vastgesteld voor de kunstenplanperiode 2021 - 2024

2) de definitieve werkbegroting vastgesteld op de bestuursvergadering van 29 oktober 2021

14

DocuSign Envelope ID: EF6CAFA2-9414-4A95-9E51-4B6EC9420657



Stichting International Documentary Film Festival Amsterdam

CATEGORIALE EXPLOITATIEREKENING over 2021

LASTEN Basis Begroting Werkbegroting Exploitatie Exploitatie 

2021-2024

in Euro 2021 2021 2021 2020

Beheerslasten

Beheerslasten materieel 21 655.000 523.858 592.349 555.799

Beheerslasten personeel 22 708.000 763.705 779.615 631.639

1.363.000 1.287.563 1.371.964 1.187.438

Activiteitenlasten

Activiteitslasten materieel 23 3.904.100 3.795.702 3.554.546 3.232.318

Activiteitslasten personeel 24 2.391.700 2.642.247 2.574.672 2.116.527

6.295.800 6.437.949 6.129.218 5.348.845

TOTALE LASTEN 7.658.800 7.725.512 7.501.182 6.536.283

SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING  159.068 511.541 890.377 1.358.499

Saldo overige baten en lasten 25 -                      249.000          20.631         278              

Saldo bijzondere baten en lasten -                      -                   -                   

EXPLOITATIERESULTAAT 159.068          262.541          869.746      1.358.221   

RESULTAATVERDELING
Mutatie bestemmingsreserve Continuïteit -                      -                      215.000       291.000       

Mutatie bestemmingsreserve Covid 249.068           305.161          372.700       675.000       

Mutatie bestemmingsreserve Database -                      -46.000           -46.000        -46.000        

Mutatie bestemmingsreserve Huisvesting -44.000           -                      225.000       220.000       

Mutatie bestemmingsreserve Online -46.000           -                      70.000         200.000       

Mutatie algemene reserve 3.380              33.046         18.221         

EXPLOITATIERESULTAAT  159.068          262.541          869.746      1.358.221   

Voor een verdere toelichting op de resultaatbestemming verwijzen we naar de resultaatbestemming onder overige

gegevens.
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Stichting International Documentary Film Festival Amsterdam

OVERIGE GEGEVENS

Resultaatbestemming 2021 2020

Exploitatieresultaat 869.746      1.358.221   

Toevoeging bestemmingsreserve continuïteit -215.000    -291.000    

Toevoeging bestemmingsreserve covid -372.700    -675.000    

Vrijval bestemmingsreserve database 46.000        46.000        

Toevoeging bestemmingsreserve huisvesting -225.000    -220.000    

Toevoeging bestemmingsreserve online -70.000      -200.000    

Toevoeging algemene reserve 33.046       18.221       

Gebeurtenissen na balansdatum
Met de verspreiding van het corona virus in Nederland heeft de regering drastische maatregelen getroffen 

die een grote impact hebben op de maatschappij en specifiek de culturele sector. Dit heeft voor IDFA 

geresulteerd in een daling van de directe inkomsten, additionele lasten en kostenbesparingen. 

Met de in 2021 gestarte massale inentingscampagne tegen het virus, was de verwachting dat de terugval van 

de directe inkomsten gedeeltelijk zal herstellen. De impact van het het virus zal voor een langere periode 

doorwerken. Na het 'eertse' corona jaar in 2020, waarbij de publieksinkomsten met 80% waren terguggevallen, 

is de verwachting dat dit in 2024 weer hersteld zal zijn. Dit geldt ook voor de overige directe inkomsten. 

In 2021 is het verschil met de publieksinkomsten van het reguliere jaar 2019 nog 42%. Dat is een sneller herstel 

dan verwacht, alleen zijn er meer additionele kosten voor online activiteiten en is er van besparingen zoals in

2020 veel minder sprake. De locatiekosten en de kosten voor reis & verblijf van gasten zijn al weer bijna op het 

niveau van 2019. In de komende jaren zullen daarentegen minder kosten bespaard worden door extra uitgaven 
voor een hybride festival en de verdere investeringen in de online variant. IDFA heeft daarom de
bestemmingsreserves Covid meer verhoogd dan in 2020 was voorzien. 

De plannen om te verhuizen naar het Vondelpark zijn verder uitgewerkt en daaruit bleek dat er meer 
geïnvesteerd moet gaan worden in aanpassingen van het pand. Hiervoor is de bestemmingsreserve huisvesting 
aangevuld. 
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