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In overeenstemming met de statuten maakt het bestuur de balans op van de staat van baten en
verplichtingen binnen drie maanden voor afloop van het boekjaar. Het bestuur is verplicht een
registeraccountant aan te wijzen om de balans en de rekening van baten en verplichtingen te
onderzoeken. De accountant geeft vervolgens een verslag van zijn bevindingen aan het bestuur en
geeft de uitslag van zijn onderzoek in een accountantsverklaring. Het boekjaar valt samen met het
kalenderjaar, zoals bepaald in de statuten.
De balans, de staat van baten en lasten, en een toelichting hierop kunnen worden gevonden in de
jaarrekening.
Beleidsplan
Voor de komende periode zet het fonds de ondersteuning van bijzondere filmmakers en projecten
voort waarbij vrijheid van artistieke expressie voorop staat. De werkgebieden van het fonds blijven de
landen in Afrika, Azië, Latijns-Amerika, het Midden-Oosten en delen van Oost-Europa waardoor
politieke, sociale en economische omstandigheden deze vrijheid in het gedrang is.
Doelgroep van het fonds zijn filmmakers die door omstandigheden, een moment in carrière of nieuwe
artistieke vormen gebaat zijn bij vrijheid om zich te kunnen ontwikkelen, productie te kunnen
opstarten en kennis te maken met spelers uit het veld. Activiteiten van het fonds bouwen voort op de
accenten van IDFA, namelijk talent, innovatie en diversiteit. Uitgangspunt bij de samenwerking tussen
IDFA en het fonds is het toewerken naar een inclusieve documentaire industrie.
Ondersteuning van deze makers gebeurt via verschillende financieringsvormen die elk een andere
doelgroep bedienen. Naast een financiële bijdrage voor de ontwikkeling en/of productie krijgen
makers altijd een vorm van op maat begeleiding.
Beloningsbeleid
Het bestuur van IDFA Bertha Fund ontvangt geen vergoeding. Voor directie en vaste medewerkers
geldt het beloningssysteem zoals opgesteld door KPMG in opdracht van IDFA in 2007 en in 2015 verder
ontwikkeld tot het IDFA Generiek functiehuis.
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