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Naam: Het Winschoter Stadsjournaal 

NRSI nummer: 8201.49.962 

Contactgegevens: Secretariaat J.S. Veen, Engelselaan 14, 9671BD WINSCHOTEN 

Doelstelling:  Het vervaardigen en verwerven van beeldmateriaal van de regio Winschoten, met als 
doel dit publiekelijk te vertonen en te archiveren of te doen archiveren, om zodoende een deel van 
de regionale historie in bewegende beelden voor het nageslacht te bewaren. 

Hoofdlijnen beleidsplan: Het geven van filmvoorstellingen aan verenigingen over de door hun 
gekozen onderwerpen. Het proberen meer jeugdige vrijwilligers te rekruteren, die met een opleiding 
voor journalistiek en editing bezig zijn om bij ons in een team mee te draaien en ons weer wat 
kunnen leren over de huidige technieken.   

Bestuurders en functies: J. Witter, voorzitter 

      J.S. Veen, secretaris 

      T. Bodde, penningmeester 

Het beloningsbeleid: Alle deelnemers, vertegenwoordigers, het bestuur  van het Winschoter 
Stadsjournaal zijn vrijwilligers en ontvangen daarvoor geen beloning, de door hun gemaakte kosten 
worden vergoed.   

Actueel verslag: Elk jaar, meestal in maart, gaven wij een voorstelling van gemonteerde films in het 
plaatselijk theater, doch door corona-perikelen hebben inmiddels een tweetal voorstelling geen 
doorgang kunnen vinden. Mogelijk zal in maart 2022 de draad weer worden opgepakt. Geen 
voorstelling betekent voor ons geen inkomsten, daarnaast heeft de gemeente subsidie vermindering 
doorgevoerd en verlaagd naar 0,0. Ondertussen gaan we door met het verzamelen van 
beeldmateriaal om onze doelstelling te bereiken. 

Financieel verslag:  Het Winschoter Stadsjournaal heeft een positief saldo, maar de te maken 
investeringen komen er aan, onze camera’s zijn nu 9 jaar oud en zijn door storingen aan vervanging 
toe, tevens moeten wij een nieuwe mediaplayer aanschaffen. Wij hebben hiervoor een reserve 
weten op te bouwen, maar deze investeringen zullen ons saldo behoorlijk doen verlagen, temeer 
omdat wij de afgelopen 2 jaar geen voorstelling in het theater hebben kunnen geven en daardoor 
missen wij publiek, verdeeld over 2  avonden per voorstelling van ca. 900 bezoekers.                             

Het Winschoter Stadsjournaal.      



 


