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BELASTINGVRIENDELIJK INVESTEREN IN EEN NEDERLANDSE KWALITEITSFILM

DE FAMILIEFILM VAN 2007!

Na het succes van de Kameleon Films, hebben
dezelfde initiatiefnemers besloten om de speelfilm
“De Scheepsjongens van Bontekoe” te gaan
produceren.
De regie is wederom in handen van Steven de
Jong, hij won de 1e prijs voor de meest succesvolle bioscoopfilm van 2003 en 2005. Het scenario
is geschreven door Mischa Alexander, de winnaar
van Het Gouden Kalf 2004 voor het beste script.

DE FILM
‘De Scheepsjongens van Bontekoe’ naar het boek
van Johan Fabricius is één van de best verkochte
Nederlandse boeken ooit. Het verhaal beschrijft
Hajo, de zoon van een verdronken zeeman, die
samen met zijn zwakbegaafde vriend Padde als
scheepsjongen mee mag met schipper Bontekoe
op het VOC-schip de Nieuw Hoorn richting de
Oost (Indië). Aan boord worden ze vrienden met
de belezen en stoere Rolf, naar wie Hajo opkijkt
als een naar broer. Wanneer de Nieuw Hoorn door
de onhandigheid van Padde vlam vat en zinkt,
stranden de drie tussen de moordlustige
inboorlingen van Indië. Gelukkig is daar Dolimah,
een inlandse schone die ze helpt ontsnappen en
op wie Hajo en Rolf smoorverliefd worden.
Uiteindelijk, als ze stormen, tropische ziektes,
schipbreuk, moordaanslagen, een tocht door de
jungle en hun eerste onbeantwoorde liefde
hebben doorstaan, keren ze op hun
geboortegrond terug als drie volwassen kerels.

RENDEMENT
SCHEEPSJONGENS VAN BONTEKOE FILM CV
•
•
•
•

9,5% minimum rendement
Kan oplopen tot 30%
Bij inkomstenbelastingtarief: 52%
Korte looptijd ca. 18 maanden

FISCAAL AANTREKKELIJK!
Vaste afspraken met de belastingdienst:
• maximaal 155% aftrek van uw inleg in box 1
• maximaal 130% aftrek van uw inleg het eerste jaar
• maximaal   55% van uw inleg in box 1 exploitatievrijstelling
• 1,2 % besparing in box 3 per jaar

KENMERKEN
D E S C H E E P S J O N G E N S VA N B O N T E K O E F I L M C V:
• De nieuwe fiscale regeling is april ingegaan en loopt
slechts tot medio 2007
• De aftrek in het eerste jaar is verhoogd tot max. 130% van uw inleg
• De enige en waarschijnlijk ook de laatste mogelijkheid om
fiscaal gunstig te beleggen
• Verwachte looptijd ca. 18 maanden
• Inleg per participatie particulieren €12.500,- (max 2 pp)
• Inleg per participatie bedrijven (BV’s) €12.500,- (max 8 pb)
• Fiscale begeleiding Londen & Van Holland, Amsterdam
• Accountant Van der Veen & Kromhout, Drachten
• Juridische adviezen Versteeg Wigman Sprey, Amsterdam
• Distributeur Independent Films
• Commerciële begeleiding: Klaas de Jong
• Participatie KRO, COBO-FONDS en FILMFONDS
• Leuke extra’s voor participanten
• De film is verzekerd (gebond) zodat u zeker bent dat de film
wordt gemaakt
• Opnames starten februari 2007
• Bioscooprelease 2007
GEDRAGSCODE FILM- CV’S VAN TOEPASSING
Scheepsjongens van Bontekoe Film CV committeert zich
aan de gedragscode die door de filmsector is opgesteld en
is vastgelegd in www.gedragscodefilmcv.nl. Deze gedragscode
stelt het belang van u als participant voorop.

INSCHRIJVING

MAAK ALS PARTICIPANT DEZE FILM MOGELIJK!

Enige haast is geboden: het aantal deelnemers aan
de CV is beperkt en plaatsing gaat op volgorde
van binnenkomst, Bent u geïnteresseerd, vul dan
de bon in of surf naar www.scheepsjongensvanbontekoe.nl en u krijgt het prospectus thuisge
stuurd. Ook is het mogelijk om alvast een reservering te plaatsen. U bent dan verzekerd van een
participatie(s) wanneer u definitief mocht besluiten
mee te doen naar aanleiding van het prospectus en
het inschrijfformulier.

Ons uitgangspunt is dat het niet alleen om het rendement
moet gaan. Wij hopen dat u als potentiële participant de film
een warm hart toedraagt. Door deze culturele belegging kunt
u dit mede mogelijk maken.
Omdat u filmliefhebber bent, willen we u natuurlijk niet alleen
uitnodigen voor de première maar ook op de filmset. Wellicht
vindt u het leuk om in de film te figureren, laat het ons het
weten. Kortom we willen u zoveel mogelijk bij de film betrekken, laat u verrassen!

JA, IK WIL GRAAG
HET PROSPECTUS
ONTVANGEN

Naam:
Voorletters:
m/v
......................................................................................................................................
Adres:
......................................................................................................................................

Postcode:
Woonplaats:
......................................................................................................................................
IK WIL GRAAG
......PARTICIPATIE(S) Tel.
overdag:
/Tel. ‘s avonds:
......................................................................................................................................
VAN €12.500
E-mailadres:
Geboortedatum:
RESERVEREN
......................................................................................................................................

Stuur of fax de bon naar:
BONTEKOE FILM CV
p/a Postbus 2684
8901 AD Leeuwarden
fax. 058-2134297
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