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DE VR A AG...
Stichting Plots en Laatdoven, wil graag 5 korte documentaires van elk 10 tot 15 minuten publiceren, waarin het dagelijks leven van ‘Plots en Laatdoven’ en doven in het algemeen, onder de aandacht worden gebracht. “Hoe kijkt de
maatschappij tegen deze groep aan? Welke problemen komen zij tegen en hoe lossen zij simpele praktische zaken
op?” Wat voor de horende vanzelfsprekend is voor een doof persoon vaak een worsteling....
MIJN REACTIE...

Hmmm, 10 minuten per film, dat is misschien wel erg lang….

Belichting speelt een grote rol in deze verhalen. Kleur en zwart-wit welke het zichtbare onderscheidt tussen
horen en niet horen weergeven. Onderbouwt met voice-overs van de ‘acteurs’ zelf. Filmische beelden van zijn
of haar leven, welke dagelijkse obstakels zichtbaar maken.
Plaats voor een traan, maar bovenal eindigt elke film met een lach. Vijf portretten, vijf verschillende ervaringen, waarbij allen de toehoorders een spiegel voor houden, met als doel acceptatie en respect te creëren .
Elke film begint op het podium en eindigt als een mooi portret. Allen hebben de boodschap:

“Ik hoef geen medelijden, maar sta even stil bij míjn handicap...
Pas dan kan ik je horen...”
		

Job Hendriks - Fotograaf / Filmmaker / Conceptdenker

Met deze ervaring en die van Dennis, die ik elke week ontmoet, ben ik het probleem steeds beter gaan herkennen. Maar dat is zeker niet alleen maar negativiteit maar leid soms ook tot hilarische momenten... Maar goed,
dat neemt niet weg dat extra aandacht geen kwaad kan...

URL
https://www.jobhendriks.nl/plots/
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WAT WIL IK ZE L F BE REIK E N ME T KOR T E DOCUME N TA IRE S IN DE HORE NDE W E RE L D?

Sinds ruim 4 jaar heb ik zelf een gehoorproblemen. Eigenlijk ruim 15 jaar daarvoor al, maar zoals zovelen, heb
ik met het handje achter m’n oor mijn steeds groter wordende probleem gemaskeerd. Wanneer ik bijvoorbeeld
in een vergadering zat of uit ging eten, zorgde ik ervoor om aan ‘de goede kant’ van de tafel te gaan zitten.
Maar op een geven moment houd dat echt op. Ik viel door de mand tijdens een zakelijk overleg bij een klant.
Ik vond dat al die 15 personen eigenlijk allemaal een spraakgebrek hadden. Iedereen murmelde maar wat
binnensmonds.... Hoog tijd dus voor een technische hulp....
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MIJN VOORSTEL...

Maak er ‘shortdocs’ van. Wanneer je deze goed filmt, hebben deze zeer korte documentaires net zoveel impact.
Geef de ‘acteurs ‘ letterlijk een podium. En wellicht is een latere combi-edit een mooi vervolg....
We geven een ieder een eigen podium en een realistisch beeld met zijn of haar verhaal. De ‘acteur’ deelt zijn of
haar ervaringen die dagelijks in het leven voor komen. Het onbegrip, maar ook zeker de positieve ervaringen,
welke op bijzondere wijze visueel gemaakt worden.
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HET VERVOLG
Vijf ‘shortdocs’, of in de volksmond beter bekend als korte documentaires. De eerste opnames zijn inmiddels
gemaakt. Begin januari wordt het tweede deel van deze docu – op locatie – gefilmd en vervolgens wordt deze
gemonteerd en klaargezet voor de livegang op 23 april 2021.

De afgelopen maanden zijn Rob Hendriks, de subsidieexpert en ook BNI-er, op zoek geweest naar subsidie bij
de verschillende fondsen. Helaas, hebben we – wellicht mede door Covid19 – nog niet het benodigde bedrag
binnen weten te halen. Goed, ‘nee’ is ook een antwoord, maar we hebben in veel gevallen ook maanden op
dergelijke antwoorden moeten wachten. Dat is gewoon erg jammer, want hiermee is kostbare tijd verloren
gegaan.
We zijn nog op zoek naar geld, dat mag duidelijk zijn. De stap om geld te vragen in de zakenwereld, valt mij erg
zwaar. Dit heeft alles te maken dat we er niet heel veel tegenover kunnen zetten. Toch heb ik wel een oplossing
gevonden. Bedrijven die ons steunen krijgen aandacht via de nodige social media en worden genoemd op de
websites welke verbonden zijn met Stichting Plotsdoven. Daarnaast zal ik ook via mijn sites en sociale media
de namen van de bedrijven vermelden. Welke kanalen worden ingezet, zal de komende tijd duidelijk worden.
Natuurlijk heeft Stichting Plotsdoven uit eigen middelen een bijdrage beschikbaar gesteld, echter is dat niet voldoende
om deze korte documentaries uit te brengen.
Om hoeveel geld gaat het...

Best wel veel eigenlijk. De kosten voor één fysieke film, is zo’n 7000,00 inclusief BTW. In die 7000,00 zit onder
andere: intake en voor bereiding ‘acteurs’ scripting; opnames 1 dag theater, opnames 1 dag locatie; editing;
theaterhuur; grote landelijke publiekscampagne, audioscripting en nog een aantal voor de hand liggende
zaken.

Wat krijgen de goede gevers terug...

• Bekendheid middels landelijke publiekscampagne Facebook, Linkedin, Instagram, Shortdocs.tv;
Letsconnect.nl Wanneer het even meezit regionale én landelijke omroepen;
• Alle bedrijven worden via de verbonden sites genoemd;
• Per film worden sponsors via de ‘Mede mogelijk gemaakt door...’ in de aftiteling vermeld;
• Binnen BNI zal het ook zeker niet onbesproken blijven;
• Eeuwige Roem bij de doelgroep.
Geïnteresseerd?

Voel je vooral niet verplicht. Ik begrijp heel goed waarom bedrijven – vooral in deze tijd – niet willen of kunnen steunen. Maar het zou toch fantastisch zijn, wanneer we Stichting Plotsdoven kunnen helpen en vanuit
deze saamhorige groep om minimaal 1 film mogelijk maken. Kijk dus vooral nog even naar de film van Dennis
Hardes, die inderdaad plotsdoof is en gewoon alle BNI-meetings bij kan wonen. Dat is vooral heel moedig. Wil
je meedoen, stuur mij dan een mail via job@d-signs.nl en ik neem vervolgens contact met je op.
Ik wil je ieder geval ook mede namens Stichting Plots en Laatdoven, bedanken voor je aandacht
Job Hendriks
https://www.jobhendriks.nl/plots/ Meer lezen over de stichting: https://www.stichtingplotsdoven.nl
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Alle inbreng wordt ondergebracht en beheert bij Stichting Plotsdoven. De geldstromen worden uiteraard door
een externe partij gecontroleerd, zodat er niets aan de welbekende strijkstok blijft hangen.
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Vijf keer 8 minuten. Vijf verschillende mensen, vijf verschillende maatschappelijke situaties die veelal met een
zware audiohandicap leven. Gek genoeg zie je het in regel niet meteen. Ze zien er net zo uit als ieder ander.
Een blinde herken je direct aan de blinde geleide stok en/of geleidehond. Dat is met een dove dus echt niet
geval, waardoor zij regelmatig in onhandige situaties terecht komen.
Het doel van deze korte films is om ‘het probleem’ bekender te maken. De social media campagne die hierachter zit, probeert elke inwoner te bereiken. Je zult begrijpen, dat kost geld.
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D O N AT IE
Indien je een eenmalige donatie wilt doen voor dit bijzondere filmproject van Stichting Plotsdoven, dan kan ik uit
naam van de Stichting Plotsdoven meegeven, dat men je zeer erkentelijk zal zijn. Om één en ander zuiver te houden,
kun je je donatie direct aan de stichting storten onder de vermeldig van “Dennis”

Uiteindelijk krijg ik slechts je naam of dat van je bedrijf door, zodat ik deze zichtbaar kan maken in de aftiteling
van de film of films. De penningmeester van de stichting, zal je na de storting een bewijs van donatie sturen
voor de boekhouding. bij ‘Toelichting donatie’, kun je lezen, wat de belasting terugbetaalt. Ook is deze info te
vinden onder: https://www.stichtingplotsdoven.nl/doneren-en-schenken/

• Bekendheid middels landelijke publiekscampagne Facebook, Linkedin, Instagram, Shortdocs.tv;
Letsconnect.nl Wanneer het even meezit regionale én landelijke omroepen;
• Alle bedrijven worden via de verbonden sites genoemd;
• Per film worden sponsors via de ‘Mede mogelijk gemaakt door...’ in de aftiteling vermeld;
• Binnen BNI zal het ook zeker niet onbesproken blijven;
• Eeuwige Roem bij de doelgroep.
Je kunt je donatie storten op IBAN: NL54 INGB 0000 0820 80 t.n.v. Stichting Plotsdoven te Houten onder
vermelding van ‘DENNIS’
Vergeet niet je bedrijfsgegevens te vermelden, want deze heb ik nodig voor de nodige vermeldingen.
Voor eventuele administratieve vragen kun je contact opnemen met:
Peter Helmhout, penningmeester@stichtingplotsdoven.nl
Namens Stichting Plotsdoven, Rob Hendriks, de Subsidiexpert, mijzelf en alle betrokkenen bij deze
productie, DANKJEWEL!

Job Hendriks
job@d-signs.nl - 0653934837
Belasting....

Iedere donatie is van harte welkom! Wanneer je éénmalig als particulier schenkt dan is je gift aftrekbaar van
je inkomstenbelasting en zelfs 1,25 x dankzij onze ANBI-status. Je hebt wel te maken met een drempel en een
maximaal bedrag.
Voor bedrijven die willen doneren biedt de ‘Geefwet’ interessante mogelijkheden. Een bedrijfsschenking mag
u van de belastingdienst 1,5 x aftrekken van uw vennootschapsbelasting. Wanneer je nijvoorbeeld een schenking van € 5.000,00 doet. mag je € 7.500,00 aftrekken van je vennootschapsbelasting (Bron: website Stichting
Plotsdoven). Voor meer informatie: https://www.stichtingplotsdoven.nl/doneren-en-schenken/

“Niets zien scheidt de mens van dingen...
Niets horen scheidt de mens van de mensen”
		

Immanuel Kant - Duits filosoof

https://www.jobhendriks.nl/plots/ Meer lezen over de stichting: https://www.stichtingplotsdoven.nl
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Met vriendelijke groet,
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Wa t k r ijg je al s d o na teur p r ojec t ‘ D E N NIS ’, ter u g . . .

