Beleidsplan Stichting Fotografie in Beeld 2021-2025
Missie
Bijdragen aan de visuele geletterdheid in onze ‘beeldgeoriënteerde’ samenleving
Visie
Tegenwoordig communiceert men, in het bijzonder de jongere generatie, veel via beeld, wellicht
meer dan met een geschreven taal. Desondanks wordt er aan visuele communicatie in het reguliere
basis- en voortgezet onderwijs over het algemeen geen aandacht besteed; waar er in de lessen
Nederlands literatuur wordt bestudeerd, men opstellen en betogen leert schrijven komt men als het
ware in beeldtaal niet verder dan een boodschappenlijstje. Daar zou verandering in moeten komen.
Waar mogelijk moet het kijken naar en analyseren van foto’s worden gestimuleerd en begeleid.
Daarmee wordt het kritisch bewustzijn vergroot bij het waarnemen.
Ambitie
Stichting Fotografie in Beeld heeft als ambitie een positieve bijdrage te leveren aan de waardering
van fotografie in het algemeen en aan het bewustwordingsproces met betrekking tot de kwaliteit
en de betekenis van beeld (foto’s) in onze maatschappij in het bijzonder. De stichting richt zich op
zowel de consumenten als producenten van beeld, kortom de Nederlandse maatschappij. Om deze
ambitie te realiseren onderneemt de stichting de volgende activiteiten:
- De stichting verzorgt/ stimuleert lessen fotografie voor amateurfotografen
- De stichting ondersteunt initiatieven die een bijdrage leveren aan het doel van de stichting
- De stichting deelt artikelen mbt fotografie, beeldtaal en visuele geletterdheid.
Strategische Doelstelling
Primaire focus van de stichting vooralsnog is het ondersteunen van het project Naked The Hague
#No Filters. Het is de bedoeling dat met het succes van dat project ook aandacht wordt
gegenereerd voor het sociaal-maatschappelijke doel van de stichting en daarmee ook andere
initiatieven kunnen worden ondersteund of uitgevoerd.
Governance
De stichting heeft een driehoofdig bestuur, dat is samengesteld met het oog op het
vertegenwoordigd hebben van drie aspecten: Bestuurlijk, Financieel en Artistiek. Mocht zich de
situatie voordoen dat een bestuurslid moet worden vervangen, dan wordt gezocht naar aanvulling
van de desbetreffende discipline, om de brede samenstelling van het bestuur te garanderen.
Gestreefd wordt om per projectactiviteit van de stichting ook een extern onafhankelijk klankbord
te organiseren. Bij het project Naked The Hague # No Filters is dat voorzien in de persoon van
Emeritus Hoogleraar Woertman.
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Financieel
De financiële middelen van de stichting kunnen onder meer bestaan uit donaties, legaten en
bijdragen uit fondsen.
Statutair is bepaald dat de bestuursleden geen vergoeding ontvangen en dat een eventueel batig
saldo van de stichting bij opheffing zal worden overgemaakt naar een ANBI-instelling.
In de statuten is ook bepaald op welke wijze (in gezamenlijkheid) bestuursleden over het
vermogen van de stichting kunnen beschikken en betalingen namens de stichting kunnen doen.
Jaarlijks wordt in maart verantwoording afgelegd over het financieel beheer van de stichting van
het voorafgaande jaar, waarbij inzicht wordt gegeven in:
• de balans,
• de uitkeringen in relatie tot de doelstellingen van de stichting,
• de beheerkosten,
• de onkostenvergoedingen en
• alle andere zaken die een financiële implicatie hebben voor het vermogen van de stichting.
Beschrijving administratieve organisatie
Financiële verplichtingen kunnen alleen worden aangegaan als deze genoemd staan in het
beleidsplan van de stichting of als daarover in een bestuursvergadering expliciet positief is
besloten.
Registratie van de verplichting vindt plaats door de penningmeester.
Het oordeel of een prestatie is geleverd in relatie tot een uitkering of een inkoop van een product
of dienst, wordt in een bestuursvergadering vastgesteld.
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