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1. Inleiding 
In het jaar 2016 is aan vier documentaire fotografen een subsidie verstrekt, zijn er drie 

projecten afgrond en wordt er nog aan vier projecten gewerkt.  

2. Bestuursvergaderingen 
In 2016 heeft het bestuur vijf keer vergaderd. Bestuursleden zijn volgens schema 

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

bestuurssamenstelling ongewijzigd. 

 

3. Subsidieaanvragen 2016 
Voor 1 juni 2016 zijn er 34 verzoeken ingediend. 

Na de eerste selectieronde zijn acht fotografen uitgenodigd om een portfolio in te sturen. 

Er zijn acht portfolio’s ingestuurd en in de tweede selectieronde zijn vier kandidaten 

geselecteerd voor de volgende selectieronde. Aan de vier fotografen is direct een 

subsidie toegekend.  

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

 Dominique Panhuysen met ‘Containercampus, Bijlmerbajes en Bijlmerdorp’; 

 Martin Luijendijk met ‘Onderzoek’; 

 Maurice Boyer met ‘Gastvrij Oost’; 

 Claudia Heinermann met ‘Exiles’. 

 

Aan deze vier fotografen is in totaal € 38.000,00 subsidie toegekend. Deze subsidies 

worden vanaf 2017 in drie stappen uitgekeerd. 

 

4. Afgeronde subsidieaanvragen 
De volgende documentaire fotografen hebben hun projecten in 2016 afgerond: 

 2012 - Raimond Wouda - ‘Skozla’ (werktitel was Everything Flows) 

 2013 - Robert Knoth - ‘Mohri’ (werktitel was Under the Cherry Blossom Tree) 

 2014 - Nico Bick - ‘Parlementen van de Europese Unie’. 

 

5. Lopende subsidieaanvragen 
Aan het einde van 2016 zijn er vier projecten waaraan nog gewerkt wordt: 

 2014 - Joël van Houdt - Survival Afghanistan 

 2014 - Roger Cremers -  Elke dag, nooit meer Auschwitz 

 2015 - Saskia Aukema - Gesluierd 

 2015 - Henk Wildschut - Defiant Gardens’ 
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6. Website 
Op de website komen beschrijvingen en afbeeldingen van alle door het Fonds Anna 

Cornelis sinds 1991 gesubsidieerde projecten. Eind 2016 zijn er 69 projecten 

gesubsidieerd. Aan vier projecten wordt nog gewerkt en twee projecten zijn nooit 

afgerond.  

 

7. Financiën 
De boekhouding en jaarrekening is in 2016 verzorgd door de penningmeester Ursula 

den Tex. 
 

De totale uitgaven in 2016 bedroegen: € 41.370. Hiervan is € 35.190 besteed aan 

subsidies voor fotografen, € 4.170 aan secretariaatskosten en € 1.060 voor de website. 

Het overige is besteed aan advertentie- en bankkosten. 

 

De totale inkomsten in 2016 bedroegen: € 41.457 Hiervan is € 36.000 verkregen uit een 

particuliere periodieke gift en € 5.041 uit rente dividend effecten. De resterende 

inkomsten komen uit rente op bankrekeningen en restitutie dividendbelasting. 

 

Het overschot van € 87 is toegevoegd aan de eigen middelen.  

 

 

Balans per 31 december 2016  -  Stichting Fonds Anna Cornelis 

 

Activa 2016 2015  Passiva 2016 2015 

Liquide middelen 100.198 103.704  Vermogen 227.859 252.458 

Beleggingen 167.518 171.008  Toegekende 
subsidies 

39.261 20.890 

    Crediteuren 597 1.365 

Totaal 267.717 274.713  Totaal 267.717 274.713 
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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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