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Doelstelling,
De Stichting stelt zich ten doel :
•

het financieel ondersteunen van aankomende scenarioschrijvers in het film- en audiovisuele vak en
talentvolle afgestudeerde studenten in het muziek vak teneinde zich verder te bekwamen in hun
vakgebied, waarbij te denken valt aan het volgen van seminaria, cursussen, masterclasses en
vervolgopleidingen;

•

het financieel ondersteunen van niet commerciële instellingen, die de bekendheid van film en muziek
propageren, waarbij te denken valt aan niet commerciële film- en muziekfestivals, symposia,
vakcursussen et cetera;

•

het financieel ondersteunen van éénmalige projecten, welke worden geïnitieerd door culturele
instellingen, zoals het Binger Instituut, het Nederlands Filmmuseum (EYE) en andere;

•

het geven van opdrachten om onderzoek te plegen op het gebied van film en muziek, welke worden
vastgelegd in biografieën, dissertaties, scripties en dergelijke;

•

en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Met haar doelstelling beoogt de instelling het algemeen belang te dienen.

Bestuurssamenstelling
Voorzitter:
James van Roosmalen
Secretaris:
Henk Bos
Penningmeester: Bas van Roosmalen
Beloningsbeleid
De leden van het bestuur ontvangen géén beloning voor hun werkzaamheden,
conform artikel 4.5 van de statuten. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de
bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig. De stichting heeft geen personeel in dienst.
Activiteitenverslag
De activiteiten van Stichting Jovaro in 2019:
Mokum Filmdistributie:
Bijdrage in voor het uitbrengen van zes arthouse films in het Nederlandse circuit van arthouses en filmtheaters.
Talent United:
Bijdrage voor het uitwerken van het scenario “Zuster van Liefde”
Stichting Transmotion:
Bijdrage voor het organiseren van een festival.
Ruba Media Productions B.V.
Bijdrage voor de totstandkoming van het boek: De nieuwe documentairemakers

Financiële verantwoording
Stichting Jovaro is niet actief in het werven van fondsen. De gelden die onder beheer van de stichting vallen zijn
eenmalig ingebracht door de oprichter Dhr. W.J.A. van Roosmalen in 2007. De gelden worden met een
defensief profiel duurzaam belegd. Eventuele baten komen geheel ten goede aan de stichting.
Zodra alle gelden vergeven zijn zal de stichting zichzelf opheffen. Wij verwachten dat dit binnen 5 jaar het geval
zal zijn.
Verkorte staat van baten en lasten over 2019;
Ontvangen donaties
€ 0,Ontvangsten uit nalatenschappen
€ 0,Baten
€ 19.289,Beheerkosten bank
€ 2.276,Overige kosten
€ 48,Fondsverwervingskosten
€ 0,Doeluitgaven:
€ 22.333,Resultaat 2019
-€ 5.368,-

De komende jaren zal stichting o.a. sponsoren
•

Mokum Filmdistributie

En daarnaast alle initiatieven die voorbij komen die voldoen aan de doelstelling van de stichting en tevens
goedgekeurd worden door het bestuur van de stichting.

