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1. Inleiding
Het jaar 2014 heeft naast het verlenen van financiële ondersteuning aan documentaire
fotografen in het teken gestaan van de lancering op 7 februari 2014 van de website:
www.fondsannacornelis.nl en de Anna Cornelis Publieksprijs.
In 2014 is aan drie documentaire fotografen een subsidie verstrekt, zijn er drie
projecten afgrond en wordt er nog aan vijf projecten gewerkt.
De eerste maal dat de Publieksprijs werd uitgereikt was aan Jimmy Nelson voor
`Before they pass away”, gelijktijdig met de uitreiking van de Dutch Doc Photo Award
door de stichting van die naam, op 10 juni 2014.

2. Bestuursvergaderingen
In 2014 heeft het bestuur zes keer vergaderd. Bestuursleden zijn volgens schema
afgetreden en hebben zich herkiesbaar gesteld. Na de herverkiezing bleef de
bestuurssamenstelling ongewijzigd.

3. Subsidieaanvragen 2014
Voor 1 juni 2014 zijn er 45 verzoeken ingediend. Een hoger aantal dan vorig jaar, maar
gezien de economische recessie hadden we meer aanvragen verwacht.
Na de eerste selectieronde zijn twaalf fotografen uitgenodigd om een portfolio in te
sturen. Er zijn twaalf portfolio’s ingestuurd en in de tweede selectieronde zijn drie
kandidaten geselecteerd voor de volgende selectieronde. Aan twee fotografen is direct
een subsidie toegekend. Aan de derde fotograaf is na het gesprek in de derde ronde
een subsidie toegekend.
De geselecteerde fotografen en hun projecten (met werktitel) zijn:
 Nico Bick
- Parlementen van de Europese Unie
 Joël van Houdt - Surrealistisch Afghanistan 2010-2015
 Roger Cremers - Elke dag, nooit meer Auschwitz
Aan deze drie fotografen is in totaal € 28.100 subsidie toegekend. Deze subsidies
worden vanaf 2015 in drie stappen uitgekeerd.

4. Afgeronde subsidieaanvragen
De volgende documentaire fotografen hebben hun projecten in 2014 afgerond:
 2012 Marcel Brons
Tapijthuizen/Kovjor
 2012 Maria Hermes
Avatar
 2013 Xiaoxiao Xu
De Mystieke volkskunst van Shehuo

www.fondsannacornelis.nl  info@fondsannacornelis.nl

3

5. Lopende subsidieaanvragen
In 2014 zijn er vijf projecten waaraan nog gewerkt wordt..

2007
Thijs Wolzak
Controlekamers (na 8 jaar nog niet
volledig afgerond)






2012
2012
2013
2013

-

Koos Breukel
Raimond Wouda
Hans Eijkelboom
Robert Knoth

-

Jongeren in Volendam
Everything Flows
Straatbeeld
Under The Cherry Blossom Tree

6. Website
Op de website komen beschrijvingen en afbeeldingen van alle door het Fonds Anna
Cornelis sinds 1991 gesubsidieerde projecten. Eind 2014 zijn er 63 projecten
gesubsidieerd. Aan vijf projecten wordt nog gewerkt en twee projecten zijn nooit
afgerond. In februari 2014 wordt de website officieel gelanceerd met de 20 projecten
waarvan de fotograaf op dat moment het materiaal voor de website beschikbaar heeft
gesteld.

7. Financiën
De boekhouding en jaarrekening is in 2014 verzorgd door de penningmeester Ursula
den Tex.
De totale uitgaven in 2014 bedroegen: € 43.958. Hiervan is € 24.000 besteed aan
subsidies voor fotografen, € 5.000 voor de Anna Cornelis Publieksprijs, € 7.787 aan
secretariaatskosten en € 4.444 voor de website. Het overige is besteed aan
advertentie- en bankkosten.
De totale inkomsten in 2014 bedroegen: € 41.439. Hiervan is € 36.000 verkregen uit
een particuliere periodieke gift en € 4.573 uit rente dividend effecten. De resterende
inkomsten komen uit rente op bankrekeningen en restitutie dividendbelasting.
Het tekort van € 2.519 is onttrokken aan de eigen middelen.
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Balans per 31 december 2014 - Stichting Fonds Anna Cornelis
Activa
Liquide middelen
Beleggingen

2014
71.978
197.867

Totaal

269.845

2013
73.809
184.471

258.280

Passiva
Vermogen
Toegekende
subsidies
Reservering
website
Crediteuren
Totaal

2014
240.230
28.100

2013
207.047
44.350

0

4.330

1.515
269.845

2.553
258.280

8. ANBI-status
De Stichting Fonds Anna Cornelis is door de Belastingdienst aangemerkt als een
algemeen nut beogende instelling, zoals bedoeld in artikel 24, lid 4 van de
Successiewet 1956.
Het bestuur van het Fonds Anna Cornelis bestaat uit:
- Tineke de Ruiter, voorzitter
- Ursula den Tex, penningmeester
- Anneke van Veen, bestuurslid
- Bart Sorgedrager, bestuurslid
- Niek Koppen, bestuurslid
Fiscaal nummer: 8014.36.692
Kamer van Koophandel: Utrecht 411.851.49
Contactgegevens van het secretariaat:
Annemieke Mobach
p/a Proostdijstraat 11
3641 AT Mijdrecht
E-mail: info@fondsannacornelis.nl
Website: www.fondsannacornelis.nl
Bereikbaarheid van het secretariaat is niet permanent: reactie via e-mail.

-.-.-.-.-.-.-.-.-
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