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Doelstelling en middelen 
 
Stichting Message in a Photo (hierna: “MIAP”) is opgericht op 27 april 2012 en is gevestigd in Loenen aan 
de Vecht. Haar statutaire doelstelling is het steunen van getalenteerde fotografen door hun fotowerk te laten 
maken over maatschappelijk relevante thema’s en dit onder de aandacht brengen van een breed publiek.  
Zij tracht haar doelstelling onder meer te bereiken door (zoals in de statuten omschreven is): 
• Fototalent financieel steunen om hun de mogelijkheid te bieden maatschappelijk relevant werk te 
maken; 
• Bevorderen van de discussie door fotobeelden bij elkaar te brengen binnen een gekozen thema voor 
een breed publiek; 
• Steunen van goede doelen, die zich inzetten binnen de gekozen thema’s.  
 
Verkorte beleidsplan 
 
MIAP heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit de statuten en uit de feitelijke werkzaamheden. De instelling 
streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit blijkt uit het feit dat de instelling de met de activiteiten 
behaalde opbrengsten ten goede laat komen aan haar doelstelling. Voorts laat de instelling incidentele 
overschotten direct ten goede komen overeenkomstig de doelstelling, dan wel voegt zij haar niet-uitgegeven 
opbrengsten toe aan de reserves. 
Naast ontbreken van een winstoogmerk heeft MIAP ook bepaald dat het fondsvermogen -de reserves- 
jaarlijks geheel uitgekeerd mag worden. Verder is bepaald dat een eventueel batig liquidatiesaldo ten goede 
komt aan een andere algemeen nut beogende instelling met soortgelijk doel. 
Het bestuur en de directie vervullen hun functies onbezoldigd. Door hen gemaakte onkosten in de 
uitoefening van hun functie kunnen echter voor zover niet bovenmatig worden vergoed in de vorm van een 
vacatievergoeding. MIAP streeft jaarlijks naar gehele uitkering van haar inkomsten conform haar 
doelstellingen. 
Samenstelling bestuur 
Het bestuur van MIAP bestaat uit de volgende personen (* gezamenlijk bevoegd): 
• Mevrouw D.E. (Diane) van der Marel, voorzitter 
• De heer M. (Martijn) Baarda, secretaris  
• De heer E.J.A (Edward) van der Marel, penningmeester  
• Mevrouw C.C. (Carine) Voshaar, lid  
• Mevrouw Y.M. (Yvonne) Feil, lid  
 
 
 
 
 
 
 



Financiële verantwoording 
 
MIAP is haar activiteiten begonnen in 2012, het eerste boekjaar (2013) betrof dan ook een verlengd 
boekjaar.  
De staat van baten en lasten over 2015 ziet er als volgt uit: 

 
 
 
 
 
 

 
 
Per 31 december 2015 had Stichting Message in a Photo een batig banksaldo van € 55.867 (2014: € 49.160) 
 
Specificatie van de doeluitgaven: 
  2015 2014  
Giften aan fotografen € 20.000   € 25.000 bijdrage aan door MIAP geselecteerde 

fotografen 
 

Giften aan organisaties 
 

€ 17.000   € 27.500 Human Right Watch, World Press Photo, 
UNSEEN en Lagos Photo 

Organisatie Events € 7.865 € 7.391 Project Management 
Kantoorkosten  € 684  € 2.206 Porto ed. 
Vacatievergoeding € 1.000   € 1.000 onkostenvergoeding bestuur 
Overige kosten € 174  € 204 bankkosten 
 
Voor 2016 zijn wederom giften aan MIAP toegezegd ter grootte van in totaal € 100.000 (bijdrage vanuit 
vermogensfonds).  

 2015 2014 
Ontvangen giften €50.000  € 69.725 
Doeluitgaven  € 46.723  € 63.302 

Resultaat € 3.277  € 6.424 


