
 

 

 

 

 

 

 

Stichting Fonds Anna Cornelis 

 

 

Jaarverslag 2012 
 

 

 

  



 

 www.fondsannacornelis.nl    info@fondsannacornelis.nl 2 

 

 

 

 

Inhoudsopgave 

 
1. Inleiding .................................................................................................................................... 3 

2. Bestuurssamenstelling en -vergaderingen ..................................................................... 3 

3. Subsidieaanvragen 2012 ...................................................................................................... 3 

4. Afgeronde subsidieaanvragen ............................................................................................ 4 

6. Lopende subsidieaanvragen ............................................................................................... 4 

7. Website...................................................................................................................................... 4 

8. Financiën .................................................................................................................................. 4 

9. Algemene gegevens .............................................................................................................. 5 

 

  

 

 

  

mailto:info@fondsannacornelis.nl


 

 www.fondsannacornelis.nl    info@fondsannacornelis.nl 3 

1. Inleiding 
In het jaar 2012 is veel aandacht besteed aan de selectie van een nieuwe logo voor de 

website, het briefpapier en de visitekaartjes. Het logo is ontworpen door Piet Gerards 

en staat bovenaan dit jaarverslag. Ook de jaarlijkse advertentie is in een nieuwe lay-

out met het nieuwe logo geplaatst. 

Er zijn aanvullende criteria opgesteld waaraan de eerste website van de Stichting 

Fonds Anna Cornelis moet voldoen. Eind dit jaar is de eerste digitale versie opgeleverd 

door Studio van Grinsven.  

In 2012 is aan vier documentaire fotografen een subsidie verstrekt, is er één project 

afgrond en wordt er eind 2012 nog aan drie projecten gewerkt.  

 

2. Bestuurssamenstelling en -vergaderingen 
In 2012 heeft het bestuur negen keer vergaderd. Bestuursleden zijn volgens schema 

afgetreden en hebben zich herkiesbaar gesteld. Na de herverkiezing bleef de 

bestuurssamenstelling ongewijzigd. 

 

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 

 

3. Subsidieaanvragen 2012 
Voor 1 juni 2012 zijn er 48 verzoeken ingediend. Na de eerste selectieronde zijn elf 

fotografen uitgenodigd om een portfolio in te sturen. Uit de elf ingestuurde portfolio’s 

zijn in de tweede selectieronde vier kandidaten geselecteerd voor de volgende 

selectieronde. In de derde ronde is aan de vier fotografen een subsidie toegekend. 

De geselecteerde fotografen en hun projecten (met werktitel) zijn: 

 Koos Breukel  – Jongeren in Volendam; 

 Raimond Wouda  – Everything Flows; 

 Maria Hermes  – Avatar;  

 Marcel Brons  – Tapijthuizen. 

Aan deze vier fotografen is in totaal € 36.500 subsidie toegekend. Deze subsidies 

worden vanaf 2013 in drie stappen uitgekeerd. 
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4. Afgeronde subsidieaanvragen 
De volgende documentaire fotografen hebben hun projecten in 2012 afgerond: 

 2009 Martin Roemers - Metropolis 

 2009 Jeroen Hofman - Playground 

 2009 Hans van der Meer - Uit voorraad leverbaar  

(werktitel: Het raadsel Nederland) 

 

5. Incidenteel verstrekte subsidies 
De volgende incidenteel boeksubsidie is in 2012 toegekend: 

 2012 Korrie Besems - Luilekkerlandschap (fotoboek) 

  

6. Lopende subsidieaanvragen 
In 2012 zijn er drie projecten waaraan nog gewerkt wordt.  

 2007 - Thijs Wolzak  - Controlekamers 

 2010 - Isabelle Pateer -  Unsettled fase II 

 2010 - Otto Snoek  - Geboren in Europa 

 

7. Website 
De fotografen van de sinds 1991 gerealiseerde projecten zijn schriftelijk en via e-mail 

benaderd om hun medewerking te verlenen aan de website. De website is ontworpen 

en gebouwd door Jacques Uljé en Joost van Grinsven en medio december is de 

testversie beschikbaar gekomen. 

 

Het standaardcontract voor de subsidieverstrekking is ook aangepast, want met de 

komst van de website moeten fotografen ook digitale images ter beschikking stellen 

van hun projectafbeeldingen en akkoord gaan met het plaatsen van deze images op 

onze website. 

 

8. Financiën 
De boekhouding en jaarrekening is in 2012 verzorgd door de penningmeester Ursula 

den Tex. 

 

De totale uitgaven in 2012 bedroegen: € 14.045. Hiervan is € 3.000 besteed aan 

subsidies voor fotografen, € 5.167 aan secretariaatskosten, € 2.047 aan ontwerpen 

van de website en € 2.838 aan logo en drukwerk. Het overige is besteed aan kosten 

zoals voor advertenties, bankkosten en overige kosten. 
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De totale inkomsten in 2012 bedroegen: € 42.451. Hiervan is € 36.000 verkregen uit 

een particuliere periodieke gift en € 4.470 uit rente dividend effecten. De resterende 

inkomsten komen uit rente bankrekeningen en restitutie dividendbelasting. 

 

Het saldo van de inkomsten ad € 28.406 en de koerswinst van € 14.389 is toegevoegd 

aan de eigen middelen.  

 

 

Balans per 31 december 2012  -  Stichting Fonds Anna Cornelis 

 

Activa 2012 2011  Passiva 2012 2011 

Liquide middelen 94.061 80.656  Vermogen 194.971 182.581 

Beleggingen 153.804 124.414  Toegekende 
subsidies 

46.200 12.700 

    Reservering 
website 

4.532 6.474 

    Reservering logo 
en huisstijl 

 2.200 

    Crediteuren 2.162 1.115 

Totaal 247.865 205.070  Totaal 247.865 205.070 

 
Bij de notaris is een particuliere donatie voor de komende 5 jaar vastgelegd en 

hiermee is de voortzetting van de subsidieverstrekking voor de komende 5 jaar 

gegarandeerd. 

 

9. Algemene gegevens 
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. 

 

Contactgegevens van het secretariaat: 

Annemieke Mobach 

p/a Proostdijstraat 11 

3641 AT  Mijdrecht  
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