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1. Inleiding 
In februari is Fleurie Kloostra toegetreden tot het bestuur. Daarmee is een begin 

gemaakt met de gewenste verjonging van het bestuur en is ons netwerkaanzienlijk 

uitgebreid. 

Ook in 2021 waren de gevolgen van de Covid-19 pandemie merkbaar in de 

voortgang van de gesubsidieerde projecten. De internationale reisbeperkingen  

zorgden voor ernstige vertraging; sommige projecten kwamen geheel stil te liggen. 

De oprichtster heeft een extra schenking gedaan. De voorgenomen samenwerking 

met het Nederlands Fotomuseum is voorlopig uitgesteld.  

2. Bestuursvergaderingen 
In 2021 is het bestuur veertienmaal bijeen geweest om de reguliere bestuurszaken 

en de beoogde samenwerking met het Nederlands Fotomuseum te bespreken. De 

bestuursleden zijn volgens schema afgetreden en herkozen. Fleurie Kloostra is 

toegetreden tot het bestuur en daarmee is het bestuur compleet. Aan de 

penningmeester, Niek Koppen, wordt decharge verleend.  

3. Subsidieaanvragen 2021 
In 2021 zijn 52 subsidieaanvragen ingediend. Na de eerste selectieronde zijn elf 

fotografen uitgenodigd om een portfolio in te sturen. Uiteindelijk zijn zes aanvragen 

geselecteerd en gehonoreerd met een subsidie. Vijf fotografen hebben de 

overeenkomst voor de subsidieverstrekking ondertekend en dat zijn: 

Fotograaf  Werktitel   

Andrea Stultiens  – Reframing PJU      
Erik van Cuijk  – Zuid-Londen    
Claudia Heinermann   – In de bossen - Srebrenica 1995    
Christian van der Kooij  – Past Perfect Continuous     
Jan Rosseel   – Prosthetics of Fear. Looking back at the Militarised Gaze  

 
Aan de zes fotografen is in totaal € 37.000,- subsidie toegekend, plus € 7.200,- voor 

het in te leveren eindresultaat. Deze subsidies worden uitgekeerd vanaf het moment 

dat de fotografen het contract hebben ondertekend en met hun project starten. De 

mogelijkheid om te starten is nog steeds afhankelijk van door de overheden 

opgelegde beperkingen rondom de Covid-19 pandemie. 

 

4. Afgeronde/ingeleverde subsidieaanvragen 
Door de pandemie zijn er geen projecten afgerond en is de einddatum van alle 
lopende projecten in overleg met de fotografen verlengd. 
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5. Lopende subsidieaanvragen 
Eind 2021 wordt er nog gewerkt aan de volgende projecten (werktitels): 

 

• 2019 - Claudia Heinermann  - ‘Siberian Exiles, deel 3’ 

• 2019 - Otto Snoek  - ‘North Atlantic Dreams’ 

• 2019 - Sanne Derks  - ‘Cuba – De Verwaterde Revolutie’ 

• 2020 - Jan Dirk van der Burg  - ‘Typisch Nederland’ 

• 2020 - Monica Nouwens  - ‘Ecology of Cool’ 

• 2020 – Anaïs Lopez  - ‘De Schildpad en de Monnik’ 

• 2020 – Isabella Rozendaal  - ‘Animalia Las Vegas’ 

• 2021 – Andrea Stultiens  - ‘Reframing PJU’ 

• 2021 - Erik van Cuyk  - ‘Between Lions’ 

• 2021 - Claudia Heinermann  - ‘In de bossen van Srebrenica 1995’ 

• 2021 – Christian van der Kooy  - ‘Past Perfect Continuous’ 

• 2021 - Jan Rosseel  -  ‘Prosthetics of Fear. Looking back at 
                                                           The Militarised Gaz’ 
 

In 2021 stopt door overmacht de voortgang van het project van Pauline Niks (2018) – 

Garden of Perfect Splendor.   

6. Archief 
Er liggen nog 3 sets afdrukken, contactvellen en beschrijvingen van de volgende 
afgeronde projecten klaar voor overdracht aan het Nederlands Fotomuseum: 
- Bob Negryn (2018) –  The High View | pursuing nature | Tourism; 
- Guus Rijven (2018) –  De Draak van het Wit (werktitel was: ’t Eylant Schisma); 
- Alex Kemman (2018) -  De laatste vrije rivier van Mesopotamië 

 

7. Website 
Op de website staan beschrijvingen en afbeeldingen van alle door het Fonds Anna 

Cornelis vanaf 1992 gesubsidieerde projecten. Eind 2021 zijn er 91 aanvragen met 

een subsidie gehonoreerd van 74 fotografen. Aan elf projecten wordt nog gewerkt, 

drie projecten zijn nooit afgerond, één project is niet gepubliceerd en één project 

moet nog starten.  

 

8. Financiën 
De boekhouding en jaarrekening van 2021 zijn dit jaar verzorgd door het 

secretariaat, onder de eindverantwoording van penningmeester Niek Koppen. 
 

De totale uitgaven in 2021 bedroegen: € 37.298. Hiervan is € 18.188 besteed aan 

subsidies voor fotografen, € 193 aan secretariaatskosten voor 2020 en € 8.523 voor 

2021, € 1.150 voor juridisch advies, € 4.908 voor kantoorkosten/declaraties en  

€ 1.062 voor de boekhouding. Het overige is besteed aan het onderhouden van de 

website, opmaak en plaatsen van de advertentie en bank-/beleggingskosten. 
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Balans per 31 december 2021  -  Stichting Fonds Anna Cornelis 

 

Activa 2021 2020  Passiva 2021 2020 

Liquide 
middelen 

153.627 64.165  Vermogen 147.351 116.065 

Beleggingen 82.124 123.024  Toegekende 
subsidies  

88.400 70.932 

    Crediteuren 0 192 

Totaal 235.751 187.189  Totaal 235.751 187.189 

 

De totale inkomsten in 2021 bedroegen: € 75.428, verkregen uit het tweede deel van 

de periodieke schenking, een extra schenking, rente en dividend effecten. Het 

verschil tussen inkomsten en uitgaven is toegevoegd aan de eigen middelen. Aan 

het einde van het jaar was er een positief koersresultaat van de beleggingen in het 

Duurzame Fondsen onder Mandaat van de ABNAMRO bank. 

 

9. 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 2021 uit: 

- Anneke van Veen, plaatsvervangend voorzitter 

- Niek Koppen, penningmeester 

- Bart Sorgedrager, bestuurslid 

- Frits Gierstberg, bestuurslid 

- Fleurie Kloostra, bestuurslid 

 

Fiscaal nummer: 8014.36.692 

Kamer van Koophandel: Utrecht 411.851.49 

 

Contactgegevens 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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