
OVEREENKOMST
aansluiting De FilmClub schooljaar (2021-2022)

Om de kwaliteit van de vertoningen te waarborgen, stellen we hieronder een overeenkomst op waarbij zowel
De FilmClub als de school/organisatie zich engageert.

Tussen ondergetekenden

JEF vzw / De FilmClub, Timmerwerfstraat 40 - 2000 Antwerpen, vertegenwoordigd door Iris
Verhoeven, algemeen coördinator, en verder “De FilmClub” genoemd, en

(naam school/organisatie) .........................................................

(adres) ...............................................................................................................................

vertegenwoordigd door (naam directie/verantwoordelijke) ................................................................. en verder “de
school/organisatie ” genoemd,

is overeengekomen hetgeen
volgt:
ENGAGEMENT De FilmClub

● Aanlevering van een filmaanbod via het digitale platform onder beheer van Universciné.
Het aanbod is beschikbaar voor de begeleider(s) van De FilmClub via een unieke login.

● Het filmaanbod bestaat uit 5 programma’s: 3+, 6+, 9+, 12+ en 15+. Ieder programma bestaat uit minstens 20
titels per schooljaar. Het filmaanbod wordt samengesteld door een programmatieteam van verschillende
professionals uit de audiovisuele sector. De selectie is dus kwalitatief en divers.

● Aanlevering van extra’s bij het filmaanbod voor een creatieve verwerking na de vertoning.

● Aanlevering van een handleiding en een nauwkeurige opvolging m.b.t. de kwaliteitsbewaking van de
vertoningen.

● Aanlevering van extra’s voor een gestroomlijnde communicatie naar de leden, zowel online als offline.

● Eigen communicatie vanuit De FilmClub, o.a. om de leden op regelmatige basis te informeren over
interessante filmgerelateerde initiatieven.

● Ondersteuning bij de opstart en doorheen het schooljaar bij vragen omtrent de werking.

● Evaluatie van de filmvertoningen en de reacties van de doelgroep op de geziene content.

● De FilmClub factureert aan de school/organisatie in de maand van aanvang van desbetreffende FilmClub.
De bijdrage bedraagt €20 per deelnemend lid voor een aanbod van 20 films, €10 voor een aanbod van 10
films. Tenzij er een onderlinge overeenkomst is tussen De FilmClub en de school/organisatie.
MOTIVATIE VAN DE BIJDRAGE Dit is een bijdrage in de kosten voor de vertoningsrechten per aangeboden filmtitel en de
aanlevering en transmissie via het digitale platform. Per deelnemer wordt €20 lidgeld aangerekend wanneer zij 11 of meer
films zullen bekijken en €10 wanneer een maximum van 10 films wordt gekeken. Dit lidgeld wordt voor de aanvang van De
FilmClub vastgelegd. In uitzonderlijke gevallen kan een andere financiële regeling gedefinieerd worden in samenspraak met
De FilmClub.
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ENGAGEMENT school/organisatie

● Het kiezen van één of meerdere programma’s, een locatie en een geschikt tijdstip om de vertoningen te
organiseren en om zo een regelmatige frequentie zoveel mogelijk aan te houden doorheen het lopende
schooljaar (van begin oktober tot eind mei).

● Begeleiding en aanwezigheid van één of meerdere personen verbonden met de school/organisatie (ouder,
medewerker, vrijwilliger, leerkracht, (oud-)leerling ... ) tijdens de vertoningen van De FilmClub, telkens mits
toestemming van de directie of een andere verantwoordelijke.

● Indien de bestaande verzekeringspolis niet toereikend is, het afsluiten van een bijkomende verzekering om
de vertoningen van De FilmClub, na de lestijd op school of elders, te organiseren.

● De technische en kwalitatieve aspecten van de vertoningen bewaken (juist geluidsvolume, goede
beeldkwaliteit, geschikte ruimte ... ).

● Het opvolgen van de inschrijvingen van leden en het correct doorgeven van het aantal deelnemende leden
in functie van de factuur en het jaarverslag van De FilmClub.

● Betalen van de factuur binnen de 30 dagen na ontvangst.

● De school/organisatie kan ook zelf alternatieve financieringsmiddelen voorzien voor de eventuele
vergoeding van de vrijwilligers en/of om bij te dragen aan het lidgeld per deelnemer.

● De begeleider registreert kort de respons op de voorstelling via het feedbackformulier op de website
www.defilmclub.be (of indien gewenst, via mail aan de projectcoördinator van De FilmClub).

● Vermelding van de samenwerking met De FilmClub in alle communicatie, het verspreiden van
communicatiemateriaal aangereikt door De FilmClub en het vertonen van visuals gemaakt door De FilmClub
voor aanvang van de film.

Opzeggen van de samenwerking dient schriftelijk te gebeuren via info@defilmclub.be

CLAUSULE INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT Het doorgeven van de filmbestanden beschikbaar voor vertoningen tijdens De
FilmClub, door middel van bijvoorbeeld ongeoorloofd toegankelijk maken, kopiëren, uploaden, downloaden of overige verspreiding
van bestanden en/of het ondersteunen van zulke handelingen is uitdrukkelijk verboden. Piraterij is een misdrijf en dus strafbaar. De
aangeleverde logins zijn uniek per club en dienen dus uitsluitend gebruikt te worden door de begeleiders van De FilmClub voor de
daartoe bestemde doeleinden.

Opgemaakt op (datum) ……………………………………...

Voor JEF vzw / De FilmClub, Voor (naam school/organisatie) ………………………

Iris Verhoeven (naam directie) …………………………………………..
Gelezen en goedgekeurd, Gelezen en goedgekeurd,
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