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Forhanna is aangemerkt als Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling. 
Deze ANBI status geeft donateurs recht op giftenaftrek: 1,25 maal het geschonken 
bedrag. Hierover hoeft geen schenk- en erfbelasting betaald te worden.

Stichting Forhanna
NL64 RABO 0316 7569 62
KVK 67833829
BSN 8571.91.652
BTW 8571.91.652.B.01

Doelstelling

Doel is het beheren en exploiteren van het oeuvre van Willem Poelstra. Daarnaast werft, 
selecteert en realiseert ze projecten van derden. Deze projecten dienen te voldoen aan het 
volgende profiel: door inhoud gedreven maatschappelijk geëngageerde en culturele 
beeldproducties, van auteurs met een sterke - persoonlijke - relatie met een 
onderzoeksgebied en zonodig een wetenschappelijke achtergrond. De projecten besteden 
aandacht en/of brengen in beeld, wat de effecten van dit onderzoeksgebied zijn voor de 
individuele mens en/of menselijke relaties en brengen persoonlijke perspectieven naar voren 
omwille van dialoog met en (h)erkenning van de ander.

Beleidsplan op hoofdlijnen

Forhanna is begin 2017 opgericht door Willem Poelstra, met de doelstelling culturele en 
maatschappelijk geëngageerde projecten, verwant aan zijn eigen project 'For Hanna, Future 
Stories From The Past 2011-2017’, mede mogelijk te maken en in zijn lijn bijdragen aan 
betekenis en zingeving, door het ondersteunen van projecten van derden.  
Forhanna zet zich in om journalistieke, wetenschappelijke documentaire (beeld)producties 
mogelijk te maken over onderwerpen waarmee conflicten, ongeregeldheden, ontwrichtingen 
en maatschappelijke verandering en - spanningen, en de gevolgen en effecten daarvan op 
de persoonlijke geschiedenis van mensen, tot uitdrukking worden gebracht.
Forhanna committeert zich aan projecten om vervolgens toe te werken naar eindresultaten 
die met publiek te delen zijn. Ze wil met haar projecten toewerken naar een deelbaar, en bij 
voorkeur visueel, eindresultaat. Dit zal zijn een publicatie, tentoonstelling, documentaire, 
symposium, film, of website.
Forhanna richt zich op een publiek met interesse voor documentaire journalistieke interesse. 
Dit zijn (internationale) fotografie vakgenoten, zowel professioneel als hobbymatig. 
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Forhanna heeft de ambitie om internationale projecten en internationale bekendheid te 
realiseren. Het delen van kennis en bewustwording over, en in beeld brengen van, hoe 
conflicten, ongeregeldheden, ontwrichtingen, maatschappelijke verandering en spanningen 
(vaak generaties lang, intergenerationeel) ingrijpende gevolgen hebben op, de levens van 
mensen.  

Missie

Forhanna wil maatschappelijk geëngageerde en culturele projecten realiseren. Projecten die 
kennis en bewustwording genereren over en hoe conflicten, ongeregeldheden, 
ontwrichtingen, maatschappelijke verandering en spanningen (vaak generaties lang, 
intergenerationeel) ingrijpende gevolgen hebben op, de levens van mensen.

Bestuur

Dhr. J.P.C. Reij, ondernemer (Voorzitter)
Dhr. G. van Eijck, journalist en schrijver (secretaris)
Mw. I. Ruigrok, cultureel adviseur en curator (penningmeester)

Beloningsbeleid

Forhanna heeft geen mensen in vast dienstverband. Het bestuur is onbesoldigd.
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Activiteiten

jan-2017- oprichting
jun-2017 - lancering Boek - For Hanna, Future stories from the Past
	     - inhoudelijke presentatie Pakhuis de Zwijger-Amsterdam
	     - internationale boekverkoop	
okt-17 	     - Open Call - Stipendium ism BredaPhoto
nov-17    - start ontwikkeling project ‘Israel-Palestina’ met Geert van Kesteren
mei-18    - reizende tentoonstelling FSFTP- Belgrade
jun-18     - Internationale Exchange Belgrade/Amsterdam

Contactgegevens

post- en kantooradres:
Quellijnstraat 119-A
1073 XH Amsterdam 

2e kantooradres:
Nieuwendammerdijk 327
1023 BJ Amsterdam
tel: + 31 (0) 20 636 4175

email: info@forhanna.com
forhanna.com
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FINANCIËN 
Begroting 2017- 2018

UitgavenUitgavenUitgavenUitgaven

Adviseurs 1500

ProjectkostenProjectkosten

Projectmanagement 14000

Vormgeving - text editing 8000

Crediteuren 30000

DonatiesDonaties 20000

AfschrijvingenAfschrijvingen

Inventaris 800

KantoorkostenKantoorkosten

Automatisering 1800

Abonnementen en contributies 500

Algemene kostenAlgemene kosten

Administratie - Accountantskosten 800

Overige kosten / incl. reizen 1500

OnvoorzienOnvoorzien 1100

InkomstenInkomsten

Kapitaalinleg 20000

ProjectenProjecten

Verkopen - Debiteuren 15000

Crowdfunding 15000

Exhibitions 10000

Sponsering en subsidieSponsering en subsidie

Subsidie diversen 20000

T O TA L E N 80000 80000


