
BELEIDSPLAN PICTURES FOR PURPOSE 
 
Inleiding  
De doelstelling van de non-profit organisatie Pictures for Purpose is om op creatieve             
wijze geld in te zamelen voor diverse goede doelen. De stichting probeert steun te              
bieden aan verschillende mensen in onze samenleving, die in tijden van nood hulp             
nodig hebben. Enerzijds wordt er geld opgehaald voor creatieven werkzaam in de            
culturele sector, anderzijds voor een liefdadigheidsinstelling die zich inzet voor een           
kwetsbare groep mensen die (financiële) hulp nodig hebben. Het medium fotografie           
staat centraal bij de diverse inzamelingsacties. Pictures for Purpose probeert een           
platform te bieden voor talent in de fotografiewereld door samen te werken met             
zowel gevestigde als opkomende namen. Door de fondsenwerving wordt het kopen           
van kunst en de mogelijkheid om steun te bieden aan de culturele sector ook              
gestimuleerd bij een breder publiek. De stichting Pictures for Purpose heeft niet ten             
doel winst te behalen.  
 
Het ontstaan van Pictures for Purpose 
Het initiatief werd als reactie op de coronacrisis in het leven geroepen om creatieven              
een hart onder de riem te steken en de Voedselbanken financiële steun te bieden.              
De opbrengst van de prints gingen voor het overgrote deel naar de Voedselbanken             
Nederland en voor een kleiner deel naar de fotografen zelf. Daarnaast werd er             
samengewerkt met drukker Fotolab, om ook tegen een eerlijke afgesproken prijs           
voor een professionele drukker meer werk te creëren in moeilijke tijden. Pictures for             
Purpose hoopt zo ondersteuning te bieden aan diegenen die hard zijn getroffen            
door de sociaal-economische gevolgen van de Covid-19 pandemie.  
 
De wijze van verwerving van inkomsten eerste editie 
Fotografen werden uitgenodigd om deel te nemen aan de online printsale fundraiser            
Pictures for Purpose. Zij doneerden een print en hadden de keuze om te bepalen              
hoe de opbrengst van hun verkochte werken verdeeld werd, na aftrek van            
productiekosten (€13.30) en BTW. 
De fotograaf kon een van de volgende opties kiezen: 

● 50% Voedselbanken Nederland– 50% Fotograaf 
● 75%  Voedselbanken Nederland–25% Fotograaf 
● 100% Voedselbanken Nederland– 0% Fotograaf  

Tijdens de eerste editie van Pictures for Purpose fundraiser werden prints in een             
open editie op A4 formaat verkocht voor €125 (inclusief 21% BTW) in een tijdsbestek              
van twee weken (11-25 mei 2020). De opbrengst, na aftrek van de kosten en BTW,               
werd verdeeld over de fotografen en de Voedselbanken Nederland. 

 

https://ganbarooprpr.createsend1.com/t/j-l-qtlyhid-l-g/
https://ganbarooprpr.createsend1.com/t/j-l-qtlyhid-l-g/


Het beheer en de besteding van het vermogen van de instelling 
De voorkeur van de deelnemende fotografen is bepalend voor de verdeling van de             
opbrengst. Per fotograaf wordt uitgerekend of de gehele opbrengst naar de           
liefdadigheidsinstelling gaat of ook een percentage (25 of 50%) wordt gereserveerd           
voor de fotograaf zelf. 
 
Na aftrek van alle onkosten wordt er een percentage van 10% apart gehouden om              
de stichting staande te houden en werkzaamheden voort te kunnen zetten. Onder            
onkosten vallen o.a. transactiekosten Mollie en Paypal, Shopify en Bunq account,           
drukkosten bedankkaartjes, kosten voor bestuursvergaderingen en project fee        
freelancers.  
 
Het resterende bedrag wordt gedoneerd aan de gekozen liefdadigheidsinstelling.  
 
Visie 
Pictures for Purpose wil haar werkzaamheden voortzetten door op creatieve wijze           
geld in te zamelen voor maatschappelijk relevante doelen, minstens één keer per            
jaar. Het medium fotografie staat centraal bij de inzamelingsacties en de deelname            
van opkomend talent in de fotografiewereld is essentieel. Dit willen we op            
verschillende manieren aanvliegen, zowel online, zoals de print sale fundraiser, als           
offline. Bij offline kan er gedacht worden aan bijvoorbeeld de vorm als een expositie,              
event of het produceren van een  koffietafelboek.  
 
De selectie van deelnemende fotografen wordt op een bepaalde manier gecureerd           
waarbij Pictures for Purpose een platform biedt voor opkomend talent naast meer            
gerenommeerde fotografen. De stichting probeert ook het kopen van kunst en           
ondersteunen van de culturele sector toegankelijk te maken voor een breed en            
divers publiek.  
 
Bij de eerste editie werd er geld ingezameld voor De Voedselbanken Nederland. In             
de toekomst zullen er ook andere instellingen gekozen worden, die door de stichting             
als relevant doel wordt gezien. De gekozen instelling zal in veel gevallen in het bezit               
zijn van een ANBI-status en is elk geval een professionele instelling die zich inzet              
voor een relevant doel. Afhankelijk van het doel worden er fotografen met            
bijbehorende werken geselecteerd voor deelname.  
 
Bestuurssamenstelling  
Pictures for Purpose onderschrijft de Governance Code Cultuur voor goed bestuur           
en toezicht. Het bestuur is onbezoldigd en bestaat uit tenminste drie leden. Leden             
worden benoemd voor een periode van 4 jaar, met een eenmalige verlenging van             
vier jaar. In de samenstelling waarborgt het Bestuur diversiteit en wordt invulling            
gegeven aan de wens dat het Bestuur beschikt over kennis van en ervaring met de               



culturele sector; bestuur, management en organisatie; sociale verhoudingen;        
financiën; en commercie en marketing.Het Bestuur bestaat uit: 

● Marije Fokkema (voorzitter) - aangetreden mei 2020 
Marije is werkzaam als senior adviseur bij Van Dooren Advies en adviseert            
culturele instellingen over fondsenwerving en zakelijke bedrijfsvoering. Ze        
studeerde Kunsten, Cultuur en Media aan de Rijksuniversiteit Groningen.  
Nevenfuncties: Voorzitter bestuur Stichting Tussenland 

● Gunifort Uwambaga (secretaris) - aangetreden mei 2020 
Gunifort is mede-eigenaar van Mendo en verantwoordelijk voor de uitgeverij.          
Als voormalig bankier heeft hij een bachelor International        
BusinessAdministration en een master in Information & Knowledge        
Management.  
Nevenfuncties: Geen 

● Tijn Benedek (penningmeester) - aangetreden mei 2020 
Tijn is ondernemer en werkzaam als freelance Head of Marketing bij Avensus            
en CTO bij Stichting Verhuisdieren.nl. Hij studeerde Media, Communications         
and Design aan de Hogeschool van Amsterdam.  
Nevenfuncties: Marketing Stichting Helpdigitaal.nl, Eigenaar Benedek Media 
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