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Inleiding 
De Stichting Fonds Anna Cornelis staat bij de Belastingdienst geregistreerd als 
algemeen nut beogende instelling (ANBI). Vanaf 1 januari 2014 is de regelgeving voor 
ANBI’s veranderd. Er is een aantal nieuwe voorwaarden die als doel hebben het 
vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen. Op de internetsite 
moet onder andere het beleidsplan openbaar gemaakt worden. 

 

Doelstelling Fonds Anna Cornelis 
De Stichting Fonds Anna Cornelis stelt zich ten doel, zoals in de statuten van de 

stichting is vastgelegd, financiële steun te verlenen aan documentaire fotografische 

projecten van culturele aard en met een sociale inhoud, die zodanig tijdrovend van 

aard zijn en/of anderszins zodanige inspanningen vragen, dat zij naar verwachting 

zonder steun niet tot stand zullen komen. Daartoe is de stichting eind 1991 opgericht. 

 

Besteding van het vermogen 
De stichting plaatst jaarlijks een oproep in de vakbladen en op de website van de 

stichting www.fondsannacornelis.nl met de oproep aan gegadigden een projectopzet in 

te leveren. De projectopzet moet zich kenmerken door vakbekwaamheid en 

originaliteit. De selectie gebeurt in twee rondes; het streven is de uiteindelijke uitslag 

voor 1 oktober bekend te maken.  

Vaak is het Fonds Anna Cornelis de enige of belangrijkste subsidiegever van het zo 

uitgekozen project, soms is het Fonds één van de vele bronnen waaruit de fotograaf 

voor een langlopend project heeft geput. 

De fotografen wordt na afloop van het project gevraagd om als documentatie 2 sets 

van 20 afdrukken te leveren en alle contacten van de films die met subsidie van het 

Fonds zijn gemaakt. De collectie die de stichting heeft opgebouwd is geschonken aan 

de Bijzondere Collecties van de Universitaire Bibliotheken Leiden.  

Het Fonds subsidieert geen fotografische manifestaties of publicaties, wel steunt het 

soms de uitgave in boekvorm van een project dat eerder door het Fonds is gesteund. 
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Fondswerving 
De stichting verwerft haar fondsen uit een particuliere gift die voor onbepaalde tijd is 

toegezegd, waarvan de hoogte ééns in de vijf of zes jaar wordt vastgesteld en die 

wordt uitgekeerd in een jaarlijkse periodiek. Het streven is die periodiek geheel aan de 

subsidies voor fotografen ten goede te laten komen en de overheadkosten te betalen 

uit de opbrengst van het vermogen. Met de laatste schenking van een lijfrente lopend 

over de jaren 2012-2016 en op basis van haar huidige vermogen verwacht de Stichting 

haar huidige werkzaamheden zeker vijf jaar voort te kunnen zetten’. 

 

Het vermogen is belegd in aandelen en vastrentende waarden bij de bank ABN AMRO 

Mees Pierson en wordt beheerd door de penningmeester die eens per jaar met de 

jaarrekening aan het bestuur verantwoording aflegt. Het bestuur kan, desgewenst, een 

deskundige aanwijzen om de boeken te controleren Het financieel jaarverslag wordt 

samen met het algemeen jaarverslag gepubliceerd op de internetsite van het Fonds 

Anna Cornelis: www.fondsannacornelis.nl.  

 

Bij eventuele ontbinding van de stichting zal het liquidatiesaldo ten behoeve komen 

van een instelling met een aanverwant doel, zoals in de statuten is vastgesteld.   

 

 

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. 

 

Fiscaal nummer: 8014.36.692 

Kamer van Koophandel: Utrecht 411.851.49 

 

Contactgegevens van het secretariaat: 

 E-mail: info@fondsannacornelis.nl 

 Website: www.fondsannacornelis.nl 

 Bereikbaarheid is niet permanent: reactie via e-mail. 

 

 

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

mailto:info@fondsannacornelis.nl

