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1. Inleiding
Het jaar 2017 stond voor een belangrijk deel in het teken van het naderende afscheid
van bestuurslid Ursula den Tex, oprichter van de Stichting Fonds Anna Cornelis.
Op 1 december trad zij terug uit het bestuur; Niek Koppen, bestuurslid sinds 2013, heeft
in haar plaats het penningmeesterschap op zich genomen.
Het bestuur spant zich in de ontwikkeling van de Nederlandse documentaire fotografie
blijvend te stimuleren met het ondersteunen van fotografische projecten. Dit voornemen
is geformuleerd in het beleidsplan 2017-2019 dat op de website is gepubliceerd.
Dit jaar zijn er verkennende gesprekken gevoerd met het Nederlands Fotomuseum over
een vorm van samenwerking en bundeling van krachten.

2. Bestuursvergaderingen
In 2017 heeft het bestuur 11 keer vergaderd. Bestuursleden zijn volgens schema
afgetreden en hebben zich, uitgezonderd Ursula den Tex, herkiesbaar gesteld. Frits
Gierstberg, curator bij het Nederlands Fotomuseum, heeft zitting genomen in het
bestuur.

3. Subsidieaanvragen 2017
Voor 1 juni 2017 zijn slechts 28 verzoeken ingediend. Na de eerste selectieronde zijn
negen fotografen uitgenodigd om een portfolio in te sturen. Na de volgende
selectierondes zijn vier aanvragen geselecteerd en gehonoreerd met een subsidie.
De geselecteerde fotografen en hun projecten (met werktitel) zijn:
• Aram Tamis (2017)
– ‘Under the Surface’
• Werry Crone (2017)
– ‘Hier is het feestje’
• Ad van Denderen (2017) – ‘Welkom Today’
• Sanne Peper (2017)
– ‘Slowtime Alabama and the Beautiful Sadness’
Aan deze vier fotografen is in totaal € 26.700,- subsidie toegekend. Deze subsidies
worden vanaf einde 2017 in drie stappen uitgekeerd.
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4. Afgeronde subsidieaanvragen
Drie documentaire fotografen hebben hun projecten in 2017 afgerond:
• 2014 Joël van Houdt
‘Surrealistisch Afghanistan’
• 2014 Roger Cremers
‘Elke dag, nooit meer Auschwitz’
• 2015 Saskia Aukema ‘Veiled’ (werktitel was Gesluierd)

5. Lopende subsidieaanvragen
Eind 2017 wordt er gewerkt aan de volgende projecten:
• 2015 Henk Wildschut
‘Defiant Gardens’
• 2016 Dominique Panhuysen
‘Containercampus’
• 2016 Martin Luijendijk
‘Onderzoek’
• 2016 Maurice Boyer
‘Gastvrij Oost’
• 2016 Claudia Heinermann
‘Exiles’
• 2017 Aram Tanis
‘Under the Surface’

6. Website
Op de website komen beschrijvingen en afbeeldingen van alle door het Fonds Anna
Cornelis sinds 1991 gesubsidieerde projecten. Eind 2017 zijn er 74 projecten
gesubsidieerd. Aan zes projecten wordt nog gewerkt en twee projecten zijn nooit
afgerond.

7. Financiën
De boekhouding en jaarrekening van 2017 is opgesteld door penningmeester Ursula
den Tex.
De totale uitgaven in 2017 bedroegen: € 27.958. Hiervan is € 21.400 besteed aan
subsidies voor fotografen, € 3.580 aan secretariaatskosten, € 914 aan notaris- en KvKkosten voor het aanpassen van de statuten en € 780 voor de advertenties. Het overige
is besteed aan het onderhouden van de website en bankkosten.

Balans per 31 december 2017 - Stichting Fonds Anna Cornelis
Activa
Liquide middelen
Beleggingen

Totaal

2017
48.143
212.205

260.349

2016
100.198
167.518

267.717

Passiva
Vermogen
Toegekende
subsidies
Crediteuren
Totaal

2017
224.941
31.661

2016
227.859
39.261

3.747
260.349

597
267.717
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De totale inkomsten in 2017 bedroegen: € 5.050, verkregen uit rente en dividend
effecten. Het verschil tussen inkomsten en uitgaven werd onttrokken aan de eigen
middelen.

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 eind 2017 uit:
- Tineke de Ruiter, voorzitter
- Niek Koppen, penningmeester
- Anneke van Veen, bestuurslid
- Bart Sorgedrager, bestuurslid
- Frits Gierstberg, 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
Het secretariaat is beperkt bereikbaar per e-mail.

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