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Het Fonds ondersteunt fotografische projecten die zodanig
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Het bestuur streeft ernaar uiterlijk 1 oktober 2020 de geselecteerde
Het bestuur streeft ernaar uiterlijk 1 oktober 2012, middels een algemeen
fotografen bekend te maken. Over de uitslag kan niet worden
schrijven aan alle gegadigden, de geselecteerde fotografen bekend te maken.
gecorrespondeerd.
De projectopzet moet vóór 1 juni 2012 ingeleverd zijn bij:
Secretariaat Stichting Fonds Anna Cornelis
De projectopzet moet vóór 1 juni 2020 ingeleverd zijn bij:
p/a Proostdijstraat 11, 3641 at Mijdrecht

Secretariaat Stichting Fonds Anna Cornelis
p/a Proostdijstraat 11, 3641 AT Mijdrecht

Meer informatie op www.fondsannacornelis.nl

Medio 2012 is de website www.fondsannacornelis.nl actief.

