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Stichting World Press Photo

Jaarverslag 2020

Verslag Raad van Toezicht
Waar staat Stichting World Press Photo voor?
Stichting World Press Photo heeft ten doel het
wereldwijd bevorderen en ondersteunen van hoge
standaarden in de fotojournalistiek en
documentaire fotografie. Onze stichting streeft
naar een grote publieke belangstelling en
waardering voor het werk van fotografen en de vrije
uitwisseling van informatie.

Openheid die door barrières heen breekt, is voor
ons van groot belang om te helpen de wereld meer
rechtvaardig te maken. Het zijn visuele verhalen
die mensen met elkaar en de wereld verbinden.

Onze belangrijkste waarden zijn: nauwkeurigheid,
diversiteit en transparantie.

Hoe deed World Press Photo het in 2020?
In 2020 is World Press Photo sterk geraakt door
Covid-19. Nadat begin 2020 in het virus zich in
China openbaarde, bleek al snel dat dit enorme
consequenties zou hebben voor de rest van de
wereld, maar uiteraard ook voor World Press
Photo.  Op een heel laat moment moest het
jaarlijkse Festival en de live Awardshow die in april
waren gepland, worden gecanceld. Verder zijn
wereldwijd uiteindelijk 64 tentoonstellingen van de
geplande 125 geannuleerd. Vanwege de
reisbeperkingen konden juryleden en winnaars niet
naar Amsterdam komen, maar ook Masterclasses
konden niet meer fysiek plaatsvinden. Dit vroeg
een grote inspanning om uiteindelijk de
programma’s naar online varianten te vertalen.
Het in 2019 geopende World Press Photo house
moest voor het publiek gesloten worden.

Het gevolg van dit alles was dat de organisatie op
de nieuwe situatie moest worden aangepast en er
heeft een herstructurering plaatsgevonden.
Daarnaast is een groot beroep gedaan op onze
partners om ons in deze complexe situatie bij te
staan en te helpen. We zijn hen zeer erkentelijk
voor hun onvoorwaardelijke steun.

Hoe is de governance geregeld?
Stichting World Press Photo voldoet aan de
statuten, de vastgestelde reglementen en de Code
Goed Bestuur. In april 2020 is Sterre Sprengers
teruggetreden als lid van de Raad. Per 1 februari
2021 is Guido van Nispen teruggetreden als
voorzitter. De zoektocht naar een nieuwe voorzitter
is inmiddels gestart. De huidige Raad van Toezicht
wil hierbij hen nogmaals heel hartelijk danken voor
hun bijzondere inzet en bijdragen aan de Stichting.
Marlou Banning heeft per ingang van 1 februari
2021 de voorzittersrol ad interim overgenomen.

Per 11 juni 2020 is Lars Boering na 5 jaar
afgetreden als bestuurder van de Stichting. De
Raad wil Lars heel hartelijk danken voor alles wat
hij in al die jaren voor World Press Photo heeft
gedaan. Per 11 juni 2020 is Arnoud van Dommele
aangetreden als algemeen directeur ad interim en
is de zoektocht voor de definitieve invulling voor de
opvolging van Lars Boering gestart. Per 1 februari
2021 is Joumana El Zein Khoury aangetreden als
Executive Director en Arnoud van Dommele is per
dezelfde datum afgetreden.

Financiële ontwikkeling
Door de herstructurering, de hulp van de partners,
maar ook doordat 61 exhibitions uiteindelijk wel
door konden gaan, is het jaar 2020 afgesloten met
een positief financieel resultaat van € 151.279,-.
Gezien de bijzondere omstandigheden in 2020, ziet
de Raad dit als een bijzondere prestatie. Met de
herstructurering  is ook een goede basis gelegd
voor de continuïteit en ontwikkeling van de
organisatie voor de komende jaren.

De continuïteitsreserve is door het positieve
resultaat gestegen  naar een bedrag van €
541.339,-. De Raad van Toezicht is zeer erkentelijk
dat de relaties met sponsoren/partners PwC,
Aegon,  Porticus, Tony Chocolonely Foundation en
de MIAP Foundation zich hebben verdiept en
verrijkt.
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Juist op de moeilijkste momenten mochten we op
hun steun rekenen, waardoor een solide
toekomstperspectief mogelijk bleef.

De Raad van toezicht waardeert de langjarige
steun door de Nationale Postcode Loterij zeer. In
2020 moesten alle beoogde plannen met het World
Press Photo House door Covid-19 geannuleerd
worden. Ook de Nationale Postcode Loterij heeft
zich in dit proces als een zeer genereuze partner
getoond.

Afsluitend
Het jaar 2020 was een van de heftigste jaren in de
historie van World Press Photo. Dit heeft veel
energie, zorg en aandacht van velen gevraagd.
Terugkijkend mogen we concluderen dat het
spannend is geweest, dat het offers heeft gevraagd

van de organisatie, maar dat er wel een fundament
is gelegd voor een goede toekomst.

Daar kan iedereen trots op zijn. Uiteindelijk willen
we onze missie “connecting the world to the stories
that matter’ voortzetten. Want die is en blijft zeer
relevant!

Amsterdam, 27 mei 2021

Namens de Raad van Toezicht

Marlou Banning, Voorzitter a.i.
Jolanda Holwerda
Lara Luten
Narda van 't Veer
Dirk-Jan Visser
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Bestuursverslag
‘We believe in the power of showing and the
importance of seeing high-quality visual stories.
Our Purpose is Connecting the world to the stories
that matter.’
Our values are: diversity, transparency and
accuracy.

Stichting World Press Photo is meer dan een
wedstrijd. In 2019 is na de verhuizing van het
World Press Photo naar het Westergasterrein in
Amsterdam een nieuwe stap gezet in haar
bestaan. Het huis was mogelijk gemaakt dankzij de
bijdrage van de deelnemers aan de Nationale
Postcode Loterij. Helaas moest het hele
programma in en rond het huis door de Covid-19 in
2020 volledig geannuleerd worden. Dat gold voor
het Festival waarbij The House ook een rol zou
spelen, de bijzondere exhibition “Be Water” The
Strategy of Resistance in the Hong Kong Protest,
het lezingenprogramma en uiteraard ook voor de
Bookshop. Online kon de Bookshop nog wel
verkopen, maar dat is toch anders dan open zijn op
deze bijzondere locatie.

Een goed uitgevoerde wedstrijd en een goed
georganiseerde communicatie strategie hebben
geholpen het publieksbereik wederom te laten
groeien. Met een geschat bereik van 4 miljard
potential views bij het bekendmaken van de
wedstrijdresultaten toont zich andermaal de
enorme kracht van de digitale wereld.
Communiceren is tegenwoordig vaak converseren
en de groei van bereik op social media is
indrukwekkend. Met name de snelle groei op
Instagram springt hier opnieuw uit met inmiddels
meer dan 1,5 miljoen volgers.

De digitale mogelijkheden blijken niet altijd tot een
betere of (meer) betrouwbare vrije uitwisseling van
informatie te leiden. Meer dan ooit dienen we op te
komen voor vrijheid van meningsuiting, betere
werkomstandigheden voor fotografen en
persvrijheid. Om op het hoogste beleidsniveau een
rol te spelen is Stichting World Press Photo partner
van UNESCO in de jaarlijkse World Press Freedom
conferentie. Bijzonder was in 2020 dat World Press
Photo als Partner van de Unesco de

buitententoonstelling People Power heeft mogen
cureren. Deze was op opvallende plekken in
Rotterdam, Amsterdam en Den Haag te zien. In
2021 zal de tentoonstelling op  8 locaties andere
locaties zoals Tunis en Parijs te zien zijn.

Wedstrijden

De fotowedstrijd geldt als een jaarlijks
internationaal referentiepunt voor visuele
journalistiek. Het is het belangrijkste programma
van de organisatie. Het waarborgen van de
kwaliteit en de relevantie van de fotowedstrijd is
essentieel.

Aan de 63ste editie namen 4.282 fotografen deel,
afkomstig uit 125 landen. Gezamenlijk stuurden zij
73.996 beelden in. De jury heeft 44 fotografen met
24 verschillende nationaliteiten met prijzen
bekroond. De World Press Photo van het Jaar werd
gewonnen door de Japanse fotograaf Yasuyoshi
Chiba en de World Press Photo Story of the Year,
die voor de tweede keer werd uitgereikt, ging naar
de Franse Romain Laurendeau.

Stichting World Press Photo organiseerde in 2020
de tiende Digital Storytelling Contest, waarbij
ingezonden kon worden in de categorieën Short
(117 inzendingen), Long (89 inzendingen) en
Interactive (81 inzendingen). De jury beoordeelde
in totaal 287 producties. De 2020 Digital
Storytelling Contest kende twee hoofdprijzen - de
World Press Photo Video of the Year werd
gewonnen door François Verster/ Simon
Wood/Field of Vision voor ‘Scenes from a Dry City’
en de World Press Photo Interactive of the Year
door DJ Clark/China Daily voor ‘Battleground
PolyU’.

Eind 2020 zijn voorbereidingen getroffen om de
jurering voor de Contest 2021 volledig online te
kunnen laten verlopen.
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Tentoonstellingen

Ondanks de Covid-19-pandemie kon in 2020
wereldwijd op 61 locaties in 31 landen de jaarlijkse
tentoonstelling worden getoond. Hiermee hebben
we 2 miljoen bezoekers bereikt.

De opening van het tentoonstellingsseizoen met
de flagship tentoonstelling in De Nieuwe Kerk
Amsterdam, moest naar 1 juni 2020 worden
uitgesteld. In overleg met De Nieuwe Kerk, waar
World Press Photo sinds 2014 de Amsterdam
tentoonstelling organiseert, kon de tentoonstelling
tot 1 december 2020 worden verlengd. Ondanks
alle RIVM-maatregelen trok de tentoonstelling
uiteindelijk 53.588 betalende bezoekers.

Met de Stichting De Nieuwe Kerk werden de
onderhandelingen gestart en voltooid om de
samenwerking met 5 jaar contractueel te
verlengen. Met trots hebben we dit in januari 2021
officieel met elkaar kunnen formaliseren.

Met een serie missie gedreven tentoonstellingen
staat Stichting World Press Photo normaliter ook in
landen waar de belangrijke vrijheden niet
vanzelfsprekend zijn. Zo dragen we via
tentoonstellingen en educatieve projecten bij aan
een betere wereld. Echter deze locaties waren
door Covid ook niet bereikbaar. We hopen dit snel
weer op te kunnen pakken.

Graag vermelden we dat ondanks de complexe
omstandigheden we 3 speciale tentoonstellingen
hebben kunnen realiseren:
Our World in Shanghai, Best of Three in Hanoi en
de Seen through the lens of (APJD) tentoonstelling
in Berg en Dal.

In november 2020 hebben we samen met Market
Photo Workshop in Johannesburg, Zuid Afrika het
“Pan-African Photojournalism and Its Positions”
-programma kunnen realiseren.

Een samenwerkingsverband met een
buitententoonstelling en breed masterclass
programma gericht op de fotojournalistieke
community in zuidelijk Afrika. We zijn trots, dat dit
alsnog na alle lockdowns succesvol heeft kunnen
plaatsvinden.

Programs and outreach

Stichting World Press Photo staat bekend om haar
educatieve programma’s die de organisatie sinds
1990 in verschillende vormen organiseert.

Het doel is het overbrengen van kennis,
vaardigheden en het ondersteunen van
fotojournalisten, redacteuren en instituten. Educatie
van jonge visuele verhalenvertellers, via onze
masterclasses en talent programma's, kweekt de
visuele journalisten van de toekomst. Hen
koppelen aan een publiek is van groot belang voor
een duurzame inbedding in open en vrije
samenlevingen. De Joop Swart Masterclass (JSM)
geldt als het vlaggenschip van deze initiatieven. De
JSM is in 2020 voor de 27ste keer georganiseerd.
Met het platform Everyday Africa werd het project
African Photojournalism Database (APJD)
voortgezet. Middels dit platform worden Afrikaanse
fotografen en de industrie met elkaar in contact
gebracht en ontstaan er langdurige zakelijke
relaties.

Met steun van, en samen met, de MIAP
Foundation werkt de organisatie aan een bijzonder
programma onder de naam ‘Solutions Visual
Journalism Initiative’; dit produceert en stimuleert
visuele journalistiek gericht op oplossingen met
positieve verhalen overal veelal hardnekkige
problemen.

In samenwerking met de ‘Tony Chocolonely
Foundation’ is het programma ‘West Africa Visual
Journalism Fellowship’ doorgevoerd waarin drie
fotografen een opdracht krijgen werk te maken
over West Afrika en met een focus op oplossingen
en niet op problemen.

Beide programma’s zullen maart 2021 worden
afgerond.

In 2020 is het derde seizoen van het 6x6 Global
Talent program afgerond. Een belangrijk middel om
fotografen op de kaart te zetten en hun werk
kenbaar te maken aan de industrie.

Door middel van onderzoek, analyse en debat
waarbij we zowel de industrie als het publiek
betrekken, zoeken we naar nieuwe kansen en
wegen voorwaarts waarbij we de vele uitdagingen
van visuele journalistiek tegemoet treden.
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Opnieuw bracht Stichting World Press Photo het
rapport `State of the News Photography’ uit. Een
rapport dat inzage geeft in hoe de industrie er voor
staat.

World Press Photo Sponsoren

In het bijzondere jaar 2020 heeft World Press
Photo geweldige steun en support van de partners
en sponsoren gekregen.

Stichting World Press Photo is vaste beneficiënt
van de Nationale Postcode Loterij, PwC, Aegon en
Porticus hebben ons op velerlei wijzen gesteund en
ook mogelijk gemaakt dat we een nieuw
perspectief voor World Press Photo konden
creëren.

Bijzondere sponsoring komt van particuliere
supporters die zich hebben verenigd in de
Associates. De gebruikelijke activiteiten konden
allemaal niet doorgaan. Desondanks konden we
ook op hun steun blijven rekenen.

Zeer belangrijke steun krijgen we van het netwerk
van Nederlandse Ambassades en deze steun is
groeiende. Op veel plekken in de wereld maken zij
net dat belangrijke verschil waardoor
tentoonstellingen gerealiseerd worden die anders
minder makkelijk tot stand komen.

Missie en doelstellingen
De missie van Stichting World Press Photo is:

‘Connecting the world to the stories that matter.’

Openheid die door barrières heen breekt is voor
ons van groot belang om de wereld te helpen deze
meer rechtvaardig te maken. Het zijn de visuele
verhalen die de mensen met de rest van de wereld
verbinden.

Dit vertaalt zich in de volgende speerpunten:
omdat we geloven in de kracht van het tonen van
hoogwaardige visuele verhalen, creëren en
ondersteunen we de omstandigheden die het
mogelijk maken om de verhalen die ertoe doen tot
stand te laten komen. Een vrije pers en vrije

uitwisseling van informatie is daarbij van groot
belang.

We tonen verhalen die ons laten stilstaan, voelen,
doen denken en ons tot actie laten overgaan. We
bevorderen verslaggeving van de gebeurtenissen
in de wereld die zo divers mogelijk is en
presenteren verhalen die verteld worden uit een
divers en ander perspectief.

We stellen deze verhalen tentoon aan een
wereldwijd publiek, informeren professionals en het
publiek over hoe ze gemaakt zijn en stimuleren het
debat over de betekenis van deze verhalen.
Stichting World Press Photo wil een wereldwijd
platform zijn waarop we professionals en het
publiek aan elkaar verbinden middels betrouwbare
visuele journalistiek en verhalen.

Organisatie

Stichting World Press Photo is meer geworden dan
alleen de fotowedstrijd: de stichting organiseert een
groot palet aan activiteiten waarvan de
fotowedstrijd het meest bekende programma is.

Wat duurzaamheid betreft probeert Stichting World
Press Photo haar CO2-uitstoot zoveel mogelijk te
reduceren. Reizen doen we wanneer haalbaar met
het openbaar vervoer en onze vliegreizen
compenseren we via de Climate Neutral Group.
Hiernaast hebben we ons papierverbruik zoveel
mogelijk beperkt. Wanneer we producten,
installaties of diensten inkopen, kiezen we bij
voorkeur voor de meest duurzame en groene
variant. We kiezen er vaker voor om lokaal
tentoonstellingen te produceren. Dit bespaart
kosten en is beter voor het milieu.

De bruto bezoldiging van de directie was conform
de regeling beloning directeuren Goede Doelen
Nederland. Het gemiddeld aantal personeelsleden
in 2020 (in fulltime equivalenten) was 25. Per
ultimo 2020 waren er 13 fte in vaste dienst. Er is in
2020 door de organisatie meermaals gewerkt met
vrijwilligers. Hierbij gaat de organisatie er van uit
dat dit werk goed is en er toe doet. Het wordt als
waardevol ervaren door de vrijwilligers die het werk
doen en door de fotografische gemeenschap die er
mee te maken hebben.
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Integriteit:
Basiswaarden voor World Press Photo zijn:
diversity, accuracy en transparency. Uiteraard is
inclusiviteit hier een onderdeel van.
In al het handelen en alle activiteiten staat de
veiligheid en bescherming van iedereen en in het
bijzonder van kwetsbaren centraal. Hiervoor
hanteert World Press Photo “the Statement on
Safeguarding” en de “Safeguarding Code of
Conduct”.
World Press Photo beschikt over een gedragscode,
een specifiek beleid ter voorkoming en bestrijding
van ongewenste omgangsvormen, inclusief een
klachtenprocedure. Deze gelden voor World Press
Photo zelf als ook alle samenwerkingspartners.
Daarnaast heeft World Press Photo een externe
vertrouwenspersoon die jaarlijks over haar
bevindingen rapporteert. In 2020 heeft zij 1 melding
ontvangen, die is afgehandeld. Er zijn geen officiële
klachten ingediend of meldingen van misstanden
gedaan bij de vertrouwenspersoon.

Resultaat:
Het jaar 2020 werd afgesloten met een positief
resultaat van € 151.279. Een vergelijking met het
oorspronkelijke budget 2020 heeft geen
toegevoegde waarde omdat op werkelijk alle
terreinen 2020 financieel anders is verlopen dan
gepland. Het uiteindelijke positieve resultaat is
voornamelijk te danken aan het feit dat eind 2020
onverwacht alsnog een aantal tentoonstellingen

konden worden gerealiseerd. De organisatie is op
vele terreinen aangepast en ook deze effecten zijn
in het resultaat verwerkt.

Financiële analyse
De beoogde continuïteitsreserve is € 900.000. Per
1 januari 2020 bedroeg de reserve € 400.871. Door
het financiële resultaat 2020 is de reserve
gestegen naar € 541.339 eind 2020. Het is nog
steeds het streven om een continuïteitsreserve van
€ 900,000,- te realiseren,

Conform de stelselwijziging RJ650 met betrekking
tot de verwerking van de loterijgelden is er voor
gekozen om begin 2020 een bestemmingsreserve
Nationale Postcode Loterij te vormen van
€ 500.000,- .

Covid-19 en continuïteit van de organisatie.

World Press Photo is hard geraakt door Covid-19.
Alle fysieke activiteiten met betrekking tot
tentoonstellingen, educatie en publiek programma's
en masterclasses moesten worden uitgesteld cq
gecancelled in 2020. Sommige activiteiten konden
digitaal worden doorgezet.

De organisatie is naar deze nieuwe realiteit
aangepast. Dit heeft zich ook vertaald naar een
zeer behoudende begroting 2021.

Rekening houdend met de stand van de
continuïteitsreserve van € 541.339  aan het begin
van 2021, is op dit moment de continuïteit van
Stichting World Press Photo geborgd.
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Verantwoordingsverklaring
De Raad van Toezicht (RVT) en het bestuur van
Stichting World Press Photo onderschrijven de
codes en richtlijnen voorgeschreven door Goede
Doelen Nederland en handelen overeenkomstig.

Toezicht houden, besturen en uitvoeren

Het principe van toezicht houden, besturen en
uitvoeren dwingt de organisatie om na te denken
over de vraag of intern genoeg maatregelen zijn
getroffen om te voorkomen dat beslissingen
worden genomen die niet in het belang van de
organisatie zijn.

Binnen Stichting World Press Photo is een heldere
scheiding van taken, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden. Stichting World Press Photo is een
professionele organisatie met haar kantoor in
Amsterdam. De medewerkers worden
(operationeel) aangestuurd door afdelings
directors. De dagelijkse leiding is in handen van het
statutair bestuur. Het statutair bestuur kan uit 1 of
meer directeuren bestaan. De onbezoldigde RVT
houdt toezicht op het beleid van het Bestuur en op
de algemene gang van zaken.

Raad van Toezicht

De RVT vergadert ten minste vier keer per jaar met
het bestuur. Zij houdt toezicht op het gevoerde
beleid en op de algemene gang van zaken. De
RVT bestaat uit minimaal 5 en maximaal 7
personen.

Raad van Toezicht in 2020:
● Voorzitter: Guido van Nispen, independent

governance, advisory and investment positions
at various organizations.

● Jolanda Holwerda, partner Better Future,
directeur en founder LOF Foundation

● Marlou Banning, CFO Luchtverkeersleiding
Nederland

● Lara Luten, communications advisor World
Business Council for Sustainable Development
and Founder Blikverruimers

● Sterre Sprengers, Deputy director in chief and
image director, De Correspondent

● Narda van ‘t Veer, founder and owner of Unit
CMA and The Ravenstijn Gallery

● Dirk-Jan Visser, independent visual storyteller

Hieronder een verloopoverzicht van de leden van
de RVT vanaf januari 2019 tot maart 2021.

Naam Functie Toetreding
(Uiterlijk)
Afgetreden

Guido van
Nispen voorzitter 26-01-2018 01-02-2021

Marlou
Banning

interim
voorzitter 01-02-2021

Marlou
Banning

financiële
commissie 26-01-2018 26-01-2026

Jolanda
Holwerda

financiële
commissie 14-11-2016 14-11-2024

Lara Luten lid 09-09-2019 09-09-2027

Sterre
Sprengers lid 04-06-2018 20-04-2020

Narda van ‘t
Veer lid 26-01-2018 26-01-2026

Dirk-Jan
Visser lid 26-01-2018 26-01-2026

De leden van de RVT worden benoemd en
ontslagen, na consultatie met het bestuur, door de
RVT. Bij de benoeming van leden speelt een
evenwichtige spreiding van gewenste disciplines
media/(foto)journalistiek, bedrijfsleven, juridische
zaken en financiën een belangrijke rol. De leden
dienen te beschikken over algemene bestuurlijke
kwaliteiten en affiniteit te hebben met de
doelstellingen van Stichting World Press Photo.

Ook wordt erop toegezien dat er geen sprake is
van familiaire of andere persoonlijke relaties met
directieleden. Alle leden van de RVT hebben de
verklaring over belangenverstrengeling zoals
opgesteld door het Centraal Bureau
Fondsenwerving ondertekend. De leden van de
RVT ontvangen geen bezoldiging, maar kunnen
werkelijk gemaakte kosten declareren. Zij worden
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benoemd voor een periode van maximaal 4 jaar.
Daarna kunnen zij eenmalig worden herbenoemd
voor nog een periode van 4 jaar.

Stichting World Press Photo heeft een
auditcommissie, gevormd uit een tweetal leden van
de RVT. Deze commissie bestond in 2020 uit
Marlou Banning en Jolanda Holwerda. Deze
commissie heeft tot taak vanuit de RVT toe te zien
op financiële beleid. Deze audit commissie
adviseert de RVT over de jaarrekening. De
jaarrekening wordt vastgesteld door de RVT. De
commissie beoordeelt het functioneren van interne
systemen op het gebied van risicobeheersing en
controle. Een inhoudelijke toelichting op de taken
en verantwoordelijkheden van de RVT en de
directeur/bestuurder van Stichting World Press
Photo is vastgelegd en bekrachtigd in de statuten
van de stichting.

Directie

Het bestuur en de dagelijkse leiding is in handen
van de statutaire directie, die uit 1 of 2 personen
kan bestaan. De algemeen directeur is
eindverantwoordelijk en legt verantwoording af aan
de RVT, die verantwoordelijk is voor de beoordeling
van het functioneren, vaststelling van het salaris en
voor de benoeming van de algemeen directeur en
de overige statutaire directeuren.

Statutair Bestuur en Directie 2020:

Lars Boering, algemeen directeur en bestuurder tot
11 juni 2020.

Elise Lufting, zakelijk directeur en bestuurder van 6
januari 2020 tot 31 maart 2020.

Arnoud van Dommele, algemeen directeur en
bestuurder ai van 11 juni 2020 tot 1 februari 2021.

Joumana El Zein Khoury, algemeen directeur en
bestuurder vanaf 1 februari 2021.

Optimale besteding van middelen

Stichting World Press Photo werkt binnen de
kaders van een meerjarenplan. In deze
meerjarenstrategie zijn de belangrijkste
speerpunten voor toekomstig beleid in kaart
gebracht. Om deze inhoudelijke doelstellingen zo

efficiënt mogelijk te verwezenlijken wordt gewerkt
met een jaarplan inclusief jaarbegroting. Deze
jaarplannen geven concreet invulling aan de
meerjarenstrategie en bieden de mogelijkheid bij te
sturen daar waar (externe) ontwikkelingen daarom
vragen.

In het najaar presenteert het bestuur het integrale
jaarplan aan de RVT. De RVT stelt het plan vast.
Op de voortgang van het jaarplan wordt in eerste
instantie toegezien door de directie in
samenspraak met de verantwoordelijken van de
afdeling. Gedurende het jaar komt de RVT ten
minste vier keer bij elkaar en wordt de voortgang
van het jaarplan, inclusief fondsenwerving
besproken. Financiële rapportage gebeurt in de
vorm van kwartaalcijfers die door de directeur en
het hoofd financiën wordt voorbereid.

Het principe optimale besteding van middelen gaat
ervan uit dat een organisatie zich inspant voor een
effectieve en doelmatige realisering van haar
doelstellingen, door middel van optimale besteding
van de middelen. Stichting World Press Photo
besteedt haar middelen enerzijds aan uitgaven
voor de doelstelling en anderzijds aan kosten voor
de organisatie, zoals wervingskosten en beheer en
administratiekosten.

KENGETALLEN 2020 2019

Besteed aan doelstellingen
/ Som der baten

81,0% 91,4%

Besteed aan doelstellingen
/ Som der lasten

84,8% 83,8%

Totaal van bestedingen als
percentage van som der
baten

95,5% 109,1%

Besteed aan
eigen fondsenwerving/
Totaal bestedingen

3,7% 6,8%

Besteed aan
beheer en administratie/
Totaal bestedingen

11,5% 9,5%
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Stichting World Press Photo

Risicoanalyse
De financiële strategie van de organisatie is er op
gericht de afhankelijkheid van sponsors te
verminderen. Het risico van een terugval in
inkomsten bij het aflopen of voortijdig onderbreken
van sponsorcontracten is aanwezig en aanzienlijk
en moet minder hoog worden door de eigen
verdiencapaciteit van de organisatie te verbeteren.

Omgang met belanghebbenden

De organisatie is ervan doordrongen dat een breed
draagvlak en steun -zowel financieel als niet
financieel- vanuit de maatschappij onontbeerlijk zijn
om haar missie te realiseren.

De organisatie kent een beschermheer,
ZKH Prins Constantijn der Nederlanden.

Stichting World Press Photo kent grosso modo vijf
groepen belanghebbenden:

● de fotojournalistieke gemeenschap;
● het “grote” publiek;
● (lokale) partners;
● financiers;
● haar eigen medewerkers.

In de omgang met deze belanghebbenden heeft de
organisatie gesteld dat van een aantal leidende
beginselen moet worden uitgegaan. We streven
naar gelijkheid en diversiteit. Wij discrimineren
niemand op basis van leeftijd, geslacht, ras of
etnische afkomst, religie of seksuele geaardheid.
Wij verzetten ons sterk tegen discriminatie en
intimidatie in onze gemeenschap.
Dit is in een gedragscode neergelegd waarin ook
de praktische uitwerking voor de belanghebbenden
is beschreven.

Amsterdam, 27 mei 2021

Algemeen directeur/bestuurder
Joumana El Zein Khoury
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�,QYHVWHULQJHQ � ���� � ������������ � ������������� � ��������
�%LMGUDJH�13/ � ������ � ������������� � �������
�'HVLQYHVWHULQJHQ � ������ � ����������� � ������� � ��������
�$IVFKULMYLQJHQ � ������ � ���� � ����������� � ������� � �������
�&XPXODWLHYH�DIVFKULMYLQJ�
GHVLQYHVWHULQJHQ � ������ � ����������� � �� � ������� � ��������

� ������ � ���� � ����������� � �� � ������� � �������

�6WDQG�SHU����GHFHPEHU�
�$DQVFKDIILQJVZDDUGH � ������� � ����������� � ����������� � �� � �������� � ��������
�&XPXODWLHYH�DIVFKULMYLQJHQ � ������� � ����������� � ����������� � �� � �������� � ��������

�%RHNZDDUGH � ������� � ���� � ����������� � �� � ������� � �������

�'H�PDWHULsOH�YDVWH�DFWLYD�]LMQ�YROOHGLJ�EHQRGLJG�YRRU�GH�EHGULMIVYRHULQJ��'H�13/�ELMGUDJH�LQ������YDQ�¼��������������¼���������LV
�RQGHUGHHO�YDQ�GH�H[WUD�SURMHFWELMGUDJH������YDQ�GH�1DWLRQDOH�3RVWFRGH�/RWHULM�YRRU�KHW�)UHHGRP�+RXVH�YDQ�¼�����������

'H�DIVFKULMYLQJHQ�ZRUGHQ�EHUHNHQG�WHJHQ�GH�YROJHQGH�SHUFHQWDJHV�RS�MDDUEDVLV�
�7HQWRRQVWHOOLQJVV\VWHHP���������� �.DQWRRUPDFKLQHV��������� �5HQRYDWLH�NDQWRUHQ����
�:HGVWULMG�HQ�&RPSXWHUDSSDUDWXXU���� �:HGVWULMG�$SSDUDWXXU����
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�9RRUUDGHQ ���� ����

�9RRUUDDG�ERHNHQ � ������������ � �������

�'H�YRRU]LHQLQJ�LQFRXUDQWH�YRRUUDDG�ERHNHQ�EHGUDDJW�SHU�XOWLPR������¼���������������¼���������

�9RUGHULQJHQ�HQ�RYHUORSHQGH�DFWLYD ���� ����
�'H]H�SRVW�LV�SHU�XOWLPR�ERHNMDDU�DOV�YROJW�JHVSHFLILFHHUG�
�'HELWHXUHQ � �������� � ��������
�9RRUXLWEHWDDOGH�IDFWXUHQ � ������� � �������
�7H�RQWYDQJHQ�UHJXOLHUH�ELMGUDJH�1DWLRQDOH�3RVWFRGH�/RWHULM� � �������� � ��
�1RJ�WH�IDFWXUHUHQ�SURGXFWHQ�HQ�GLHQVWHQ � ������� � �������
�2P]HWEHODVWLQJ � ������� � �������
�2YHULJH�YRUGHULQJHQ � ������ � �������

� �������� � ��������

�'H�YRRU]LHQLQJ�YRRU�RQLQEDDUKHLG�GHELWHXUHQ�EHGUDDJW�SHU�XOWLPR������¼���������������¼���������
�'H�YRRU]LHQLQJ�YRRU�RQLQEDDUKHLG�QRJ�WH�IDFWXUHUHQ�SURGXFWHQ�HQ�GLHQVWHQ�EHGUDDJW�SHU�XOWLPR������¼����������¼���������

�/LTXLGH�PLGGHOHQ
�'H�VDOGL�RS�GH�EDQNUHNHQLQJHQ�]LMQ�GLUHFW�RSHLVEDDU�P�X�Y��YDQ�GH�GRRU�GH�$%1�$052�%DQN�1�9��DIJHJHYHQ�EDQNJDUDQWLH
�YRRU�GH�KXXUEHWDOLQJ�WH�KRRJWH�YDQ�¼���������

�5HVHUYHV�HQ�IRQGVHQ
���� ����

�&RQWLQXwWHLWVUHVHUYH
�3HU�EHJLQ�ERHNMDDU � �������� � ��������
�5HVXOWDDWYHUGHOLQJ�ERHNMDDU � �������� � ��������
�3HU�HLQGH�ERHNMDDU � �������� � ��������

�%HVWHPPLQJVUHVHUYH�1DWLRQDOH�3RVWFRGH�/RWHULM
�3HU�EHJLQ�ERHNMDDU � �� � ��
�6WHOVHOZLM]LJLQJ�ORWHULMJHOGHQ � �������� � ��
�+HUUHNHQGH�VWDQG�SHU�EHJLQ�ERHNMDDU � �������� � ��

�5HVXOWDDWYHUGHOLQJ�ERHNMDDU � �� � � �
�3HU�HLQGH�ERHNMDDU � �������� � ��

�%HVWHPPLQJVIRQGV�6ROXWLRQV�9LVXDO�-RXUQDOLVP�,QLWLDWLYH
�3HU�EHJLQ�ERHNMDDU � �� � ��
�5HVXOWDDWYHUGHOLQJ�ERHNMDDU � ������� � ��
�3HU�HLQGH�ERHNMDDU � ������� � ��

�7RWDDO�UHVHUYHV�HQ�IRQGVHQ
�3HU�EHJLQ�ERHNMDDU � �������� � ��������
�6WHOVHOZLM]LJLQJ�ORWHULMJHOGHQ � �������� � ��
�+HUUHNHQGH�VWDQG�SHU�EHJLQ�ERHNMDDU � �������� � ��������

�5HVXOWDDWYHUGHOLQJ�ERHNMDDU � �������� � ��������
�3HU�HLQGH�ERHNMDDU � ���������� � ��������

�'H�MDDUUHNHQLQJ�ZRUGW�RSJHPDDNW�LQ�RYHUHHQVWHPPLQJ�PHW�5LFKWOLMQ�����)RQGVHQZHUYHQGH�LQVWHOOLQJHQ��+HW�ILQDQFLsOH�EHOHLG
�LQ�GH�NRPHQGH�MDUHQ��]RDOV�YHUPHOG�LQ�KHW�PHHUMDUHQSODQ��LV�HURS�JHULFKW�GH�UHVHUYHV�HQ�IRQGVHQ�WH�YHUVWHUNHQ�

�&RQWLQXwWHLWVUHVHUYH
�+HW�EHVWXXU�HQ�GH�5DDG�YDQ�7RH]LFKW�]LHQ�KHW�GLVFRQWLQXHUHQ�YDQ�GH�VDPHQZHUNLQJ�PHW�HHQ�FRUSRUDWH�VSRQVRU�RI�GH�1DWLRQDOH�
�3RVWFRGH�/RWHULM�DOV�ULVLFR�YRRU�GH�EHGULMIVYRHULQJ��1D�HHQ�ULVLFRDQDO\VH�LQ�QRYHPEHU������YROJW�KHW�EHOHLG�GDW�GH�
�FRQWLQXwWHLWVUHVHUYH�YDQ�GH�RUJDQLVDWLH�PLQLPDDO�¼���������PRHW�EHGUDJHQ��'H�KRRJWH�YDQ�GH]H�UHVHUYH�ZRUGW�MDDUOLMNV�
�KHURYHUZRJHQ�QD�HHQ�JHPDDNWH�ULVLFRDQDO\VH��'H�UHVHUYH�PRHW�GH�RUJDQLVDWLH�LQ�VWDDW�VWHOOHQ�RP�LQGLHQ�QRGLJ�SDVVHQGH�
�PDDWUHJHOHQ�WH�QHPHQ�RP�HQHU]LMGV�GH�LQNRPVWHQVWURPHQ�ZHHU�RS�SHLO�WH�EUHQJHQ�HQ�DQGHU]LMGV�GH�ODVWHQ�YDQ�GH�RUJDQLVDWLH
�ZHHU�LQ�HYHQZLFKW�PHW�GH�LQNRPVWHQ�WH�EUHQJHQ�

�%HVWHPPLQJVUHVHUYH�1DWLRQDOH�3RVWFRGH�/RWHULM
�&RQIRUP�GH�VWHOVHOZLM]LJLQJ�5-����PHW�EHWUHNNLQJ�WRW�GH�YHUZHUNLQJ�YDQ�GH�ORWHULMJHOGHQ�LV�HU�YRRU�JHNR]HQ�RP�EHJLQ������HHQ
�EHVWHPPLQJVUHVHUYH�1DWLRQDOH�3RVWFRGH�/RWHULM�WH�YRUPHQ�YDQ�¼���������
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�.RUWORSHQGH�VFKXOGHQ ���� ����
�'H]H�SRVW�LV�DOV�YROJW�JHVSHFLILFHHUG�

�/RRQKHIILQJ�HQ�DIGUDFKW�VRFLDOH�IRQGVHQ � ������� � �������
�7HUXJ�WH�EHWDOHQ�12:�YHUJRHGLQJ � ������� � ��
�&UHGLWHXUHQ � ������� � ��������
�9RRUXLWJHIDFWXUHHUGH�WHQWRRQVWHOOLQJHQ� � �������� � �������
�9RRUXLW�RQWYDQJHQ�EHGUDJHQ � ������� � ��
�1RJ�WH�EHWDOHQ�NRVWHQ � �������� � ��������
�1RJ�WH�EHWDOHQ�VDODULVVHQ�HQ�QRJ�XLW�WH�EHWDOHQ�YDNDQWLHGDJHQ � �������� � �������
�1RJ�WH�EHVWHGHQ�ELMGUDJHQ � ������� � ��������

� �������� � ����������

�$OOH�VFKXOGHQ�KHEEHQ�HHQ�ORRSWLMG�YDQ�PLQGHU�GDQ�HHQ�MDDU�
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�1LHW�XLW�GH�EDODQV�EOLMNHQGH�UHFKWHQ�HQ�YHUSOLFKWLQJHQ

�0HHUMDULJH�YHUSOLFKWLQJHQ��
�,Q������LV�HHQ�KXXURYHUHHQNRPVW�YRRU���MDDU�DDQJHJDDQ�YRRU�HHQ�NDQWRRUSDQG�DDQ�GH�+DDUOHPPHUZHJ�����WH�$PVWHUGDP�
�'H]H�KXXURYHUHHQNRPVW�HLQGLJW�XOWLPR�MXOL�������PHW�UHFKW�RS�YHUOHQJLQJ�YRRU���MDDU��'H�KXXUYHUSOLFKWLQJ�YRRU�����
�EHGUDDJW�¼���������LQFOXVLHI�VHUYLFHNRVWHQ��$DQ�GH�YHUKXXUGHU�LV�GRRU�GH�$%1�$052�%DQN�1�9��HHQ�JDUDQWLH�YRRU�GH�
�KXXUEHWDOLQJ�DIJHJHYHQ�WH�KRRJWH�YDQ�¼���������



��
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�7RHOLFKWLQJ�RS�GH�VWDDW�YDQ�EDWHQ�HQ�ODVWHQ
��EHGUDJHQ�LQ�HXUR�V�

�%DWHQ�XLW�HLJHQ�IRQGVHQZHUYLQJ ���� �%HJURRW ����
����

�%DWHQ�YDQ�SDUWLFXOLHUHQ��GRQDWLHV�HQ�JLIWHQ�
�$VVRFLDWHV � ������� � ������������ � ���������������
�2YHULJH�GRQDWLHV�HQ�JLIWHQ � ������ � ������

� ������� � ������������ � ���������������
�%DWHQ�YDQ�EHGULMYHQ
�3ULFHZDWHUKRXVH&RRSHUV�%�9� � �������� � ������������ � ��������������
�$HJRQ�&RUSRUDWH�&HQWHU�%�9�� � ������� � �������
�)HVWLYDO�VSRQVRULQJ � �� � ������������� � ��

� ����������� � ������������ � ��������������
�%DWHQ�YDQ�ORWHULMRUJDQLVDWLHV
�1DWLRQDOH�3RVWFRGH�/RWHULM���5HJXOLHUH�ELMGUDJH � �������� � ������������ � ��������������
�1DWLRQDOH�3RVWFRGH�/RWHULM���([WUD�SURMHFWELMGUDJH�:RUOG�3UHVV�3KRWR�)UHHGRP�+RXVH � �������� � ������������ � ��������������

� ���������� � ����������� � ��������������

�%DWHQ�YDQ�DQGHUH�RUJDQLVDWLHV�]RQGHU�ZLQVWVWUHYHQ
�%DWHQ�YRRU�IHVWLYDO�HQ�HGXFDWLHYH�SURMHFWHQ � �������� � ������������ � ���������������

�%DWHQ�DOV�WHJHQSUHVWDWLH�YRRU�GH�OHYHULQJ�YDQ�SURGXFWHQ�HQ�GLHQVWHQ
�%DWHQ�WHQWRRQVWHOOLQJHQ � ���������� � ����������� � �������������
�%DWHQ�WHQWRRQVWHOOLQJ�$PVWHUGDP � �������� � ������������ � ��������������
�%DWHQ�ERHN��HQ�SULQWYHUNRRS��EUXWR�ZLQVW��]LH�VSHFLILFDWLH�KLHURQGHU� � ������� � ������������ � ����������������
�%DWHQ�IHVWLYDO�WLFNHWV � �� � ������������� � ���������������
�2YHULJH�EDWHQ � ������ � �� � �������

� ���������� � ����������� � �������������
�%DWHQ�ERHN��HQ�SULQWYHUNRRS�
�9HUNRSHQ�ERHNHQ � �������� � ������������ � ��������������
�9HUNRSHQ�SULQWV � ������ � ������������� � ����������������
�7RWDDO�QHWWR�RP]HW � �������� � ������������ � ��������������

�,QNRRSZDDUGH�ERHNHQ � �������� � ������������ � ��������������
�,QNRRSZDDUGH�SULQWV � ���� � �������������� � ����������������
�7RWDDO�,QNRRSZDDUGH � �������� � ������������ � ��������������

�%UXWR�ZLQVW�YHUNRSHQ � ������� � ������������ � ����������������

�6RP�YDQ�GH�EDWHQ � ���������� � ����������� � �������������

�'H�VSRQVRUELMGUDJH�YDQ�3ULFHZDWHUKRXVH&RRSHUV�%�9��EHVWDDW�LQ������XLW�HHQ�ILQDQFLHOH�ELMGUDJH�YDQ�¼���������HQ�HHQ
��,Q�.LQG�ELMGUDJH���YDQ�¼���������'H��,Q�.LQG�ELMGUDJH��LV�]RZHO�DDQ�GH�EDWHQNDQW�DOV�DDQ�GH�ODVWHQNDQW�JHZDDUGHHUG�

�,Q������LV�YDQ�GH�1DWLRQDOH�3RVWFRGH�/RWHULM�HHQ�EHGUDJ�RQWYDQJHQ�YDQ�¼�����������YRRU�KHW�SURMHFW�:RUOG�3UHVV�3KRWR
�)UHHGRP�+RXVH��'H�EHVWHGLQJ�YDQ�KHW�EHGUDJ�LV�LQ�������¼����������JHVWDUW�HQ�HLQG�������¼����������YROOHGLJ�EHVWHHG�
�+HW�UHVWHUHQGH�GHHO�YDQ�GH�13/�ELMGUDJH�LV�GH�RQGHU�PDWHULsOH�YDVWH�DFWLYD�YHUDQWZRRRUG�DOV�LQYHVWHULQJVVXEVLGLH�

�2QGHU�EDWHQ�ERHN��HQ�SULQWYHUNRRS�ZRUGW�YHUDQWZRRUG�KHW�MDDUERHN�GDW�MDDUOLMNV�QDDU�DDQOHLGLQJ�YDQ�GH�ZLQQHQGH�EHHOGHQ�XLW�GH�ZHG��
�VWULMG�ZRUGW�VDPHQJHVWHOG��+HW�ERHN�ZRUGW�JURWHQGHHOV�YHUNRFKW�WLMGHQV�GH�WHQWRRQVWHOOLQJHQ�HQ�ZRUGW�LQ�HHQ�]HVWDO�WDOHQ�XLWJHEUDFKW��
�1DDVW�KHW�MDDUERHN�ZRUGHQ�YDQ�ERHNZLQNHO�3KRWR4�GH�RSEUHQJVWHQ�YHUDQWZRRUG�

�'H�EDWHQ�YHUKXXU�WHQWRRQVWHOOLQJHQ�NRPHQ�YRRUW�XLW�GH�WHQWRRQVWHOOLQJVIHH�GLH�GHUGHQ�LQ�UHNHQLQJ�ZRUGW�JHEUDFKW��(U�]LMQ����
��������������WHQWRRQVWHOOLQJHQ�JHSODDWVW�ELM�GHUGHQ��9DQZHJH�EHSHUNHQGH�&RURQD�PDDWUHJHOHQ�]LMQ�HU�FLUFD�����PLQGHU
�WHQWRRQVWHOOLQJHQ�JHRUJDQLVHHUG�GDQ�EHJURRW��,Q������EH]RFKWHQ������������������������EHWDOHQGH�EH]RHNHUV�GH�WHQWRRQVWHOOLQJ
�WH�$PVWHUGDP��ZDDU�6WLFKWLQJ�:RUOG�3UHVV�3KRWR�PHHGHHOW�LQ�GH�HQWUHH�RSEUHQJVWHQ�

�6DOGR�ILQDQFLsOH�EDWHQ�HQ�ODVWHQ ���� �%HJURRW ����
�'H�JHUHDOLVHHUGH�ILQDQFLsOH�EDWHQ�HQ�ODVWHQ�]LMQ�DOV�YROJW�JHVSHFLILFHHUG� ����

�5HQWH�OLTXLGH�PLGGHOHQ � ������ � �� � ������

�+HW�EHOHJJLQJVEHOHLG�YDQ�GH�6WLFKWLQJ�LV�HURS�JHULFKW�GH�OLTXLGH�PLGGHOHQ�RS�HHQ�YHLOLJH�PDQLHU�WH�EHKHUHQ��2YHUWROOLJH�OLTXLGH
�PLGGHOHQ�ZRUGHQ�YDVWJH]HW�RS�HHQ�GHSRVLWR��
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�%HVWHGLQJHQ�DDQ�GH�GRHOVWHOOLQJ

�7HQWRRQVWHOOLQJHQ ���� �%HJURRW ����
����

�8LWYRHULQJVNRVWHQ
�+DQGOLQJ��WUDQVSRUW�HQ�LQULFKWLQJ � �������� � ������������ � ��������������
�3URGXFWLHNRVWHQ�WHQWRRQVWHOOLQJHQ � �������� � ������������ � ��������������
�8LWYRHULQJVNRVWHQ�WHQWRRQVWHOOLQJ�$PVWHUGDP � ������� � ������������� � ���������������
�([WHUQH�XLWYRHULQJVNRVWHQ � �������� � ������������ � ��������������
�(LJHQ�DFWLYLWHLWHQ � �������� � ������������ � ��������������
�7RWDDO�NRVWHQ�WHQWRRQVWHOOLQJHQ � �������� � ����������� � �������������

�'H�NRVWHQ�WHQWRRQVWHOOLQJHQ�KHEEHQ�WH�PDNHQ�PHW�GH�SURGXFWLH�YDQ���������������NRSLHsQ�YDQ�GH�IRWRWHQWRRQVWHOOLQJ��GH�'LJLWDO
�6WRU\WHOOLQJ�WHQWRRQVWHOOLQJ��KDQGOLQJ��WUDQVSRUW�QDDU�HQ�YDQ�GH�ORFDWLHV�DOVPHGH�ORNDOH�SURGXFWLH��HQ�LQULFKWLQJVNRVWHQ�

�)UHHGRP�+RXVH ���� �%HJURRW ����
����

�8LWYRHULQJVNRVWHQ
�3HUPDQHQWH�HQWUHH � ������ � �� � ��������
�(GXFDWLH�SURJUDPPD
V � ������� � ������������ � �������
�3XEOLHNVSURMHFWHQ � ������ � ������������ � ������
�&RPPXQLFDWLH � ������ � ������������� � �������
�2YHULJ � ������ � ��
�([WHUQH�XLWYRHULQJVNRVWHQ � ������� � ������������ � ��������������
�(LJHQ�DFWLYLWHLWHQ � �������� � �� � �������
�7RWDDO�NRVWHQ�)UHHGRP�+RXVH � �������� � ������������ � ��������������

�:RUOG�3UHVV�3KRWR�WUHNW�PHW�KDDU�MDDUOLMNVH�WHQWRRQVWHOOLQJ�LQ�1HGHUODQG���������EH]RHNHUV��PDDU�ZLO�HHQ�QRJ�YHHO�JURWHU�SXEOLHN�
�EHUHLNHQ��0HW�GH�H[WUD�SURMHFWELMGUDJH�YDQ�GH�3RVWFRGH�/RWHULM�NDQ�GH�RUJDQLVDWLH�RS�KDDU�QLHXZH�ORFDWLH�RS�KHW�:HVWHUJDVWHUUHLQ
�LQ�$PVWHUGDP�KDDU�DFWLYLWHLWHQ�HQ�LPSDFW�YHUJURWHQ��9DQZHJH�EHSHUNHQGH�&RYLG����PDDWUHJHOHQ�]LMQ�GH�EHJURWH�HGXFDWLH��HQ
�SXEOLHNVSURMHFWHQ�LQ�KHW�)UHHGRP�+RXVH�YRRU������JHDQQXOHHUG�

�&RPPXQLFDWLH�	�3XEOLF�5HODWLRQV ���� �%HJURRW ����
����

�8LWYRHULQJVNRVWHQ
�&RQWHQW�SURGXFWLRQ � ������� � ������������� � ���������������
�&RUSRUDWH�FRPPXQLFDWLRQV � ������� � ������������ � ��������������
�:HEVLWH�GHYHORSPHQW�	�PDLQWHQDQFH � �� � � � � ��
�)HVWLYDO � ������� � ������������ � ��������������
�$ZDUGV�6KRZ � ������� � ������������ � ��������������
�([WHUQH�XLWYRHULQJVNRVWHQ � �������� � ������������ � ��������������
�(LJHQ�DFWLYLWHLWHQ � �������� � ������������ � ��������������
�7RWDDO�NRVWHQ�&RPPXQLFDWLH�	�3XEOLF�UHODWLRQV � �������� � ����������� � ��������������

�'H�NRVWHQ�YRRU�KHW�XLWGUDJHQ�YDQ�GH�GRHOVWHOOLQJ�KHEEHQ�WH�PDNHQ�PHW�HHQ�ZHUHOGZLMG�SODWIRUP�FUHsUHQ�YRRU�IRWRMRXUQDOLVWLHN�
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

 

Aan: de raad van toezicht van Stichting World Press Photo te Amsterdam. 

 

 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020 

 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting World Press Photo 

te Amsterdam gecontroleerd. 

 

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een 

getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van 

Stichting World Press Photo per 31 december 2020 en van het resultaat over 

2020 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 

Fondsenwervende Organisaties. 

 

De jaarrekening bestaat uit:  

1. de balans per 31 december 2020; 

2. de staat van baten en lasten over 2020; en 

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor 

financiële verslaggeving en andere toelichtingen. 

 

De basis voor ons oordeel  

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder 

ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op 

grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de 

controle van de jaarrekening'.  

 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting World Press Photo zoals vereist in de 

Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-

opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels 

in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en 

beroepsregels accountants (VGBA). 

 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt 

is als basis voor ons oordeel.  

 

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 

 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag 

andere informatie, die bestaat uit: 

• het bestuursverslag; 

• het verslag van de raad van toezicht. 

 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere 

informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen 

bevat. 

http://www.dubois.nl/
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Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 

vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. 

 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze 

werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. Het 

bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag, in 

overeenstemming met RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende Organisaties. 

 

 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

 

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 

overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende Organisaties. In dit 

kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk 

acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als 

gevolg van fouten of fraude. 

 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de organisatie in staat is om haar 

werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het 

bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het 

voornemen heeft om de organisatie te liquideren of de activiteiten te beëindigen, of als beëindiging het 

enige realistische alternatief is. 

 

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 

organisatie haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

 

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële 

verslaggeving van de organisatie. 

 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 

voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 

 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid, waardoor het 

mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. 

 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan 

worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische 

beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, 

timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende 

afwijkingen op ons oordeel. 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 

professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden,, 

ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.  
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Onze controle bestond onder andere uit: 

• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang 

bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van 

controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als 

basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt 

groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het 

opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het 

doorbreken van de interne beheersing; 

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden 

hebben niet als doel een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de 

organisatie; 

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het 

evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de 

jaarrekening staan; 

• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is, 

tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 

omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie haar activiteiten in 

continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, 

zijn wij verplicht om in onze controleverklaring aandacht te vestigen op de relevante gerelateerde 

toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze 

controleverklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen 

is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen 

er echter toe leiden dat een organisatie haar continuïteit niet langer kan handhaven; 

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 

toelichtingen; 

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 

gebeurtenissen. 

 

Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de 

controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder 

eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.  

 

 

Amsterdam, 7 juni 2021    Dubois & Co. Registeraccountants 

 

 

 

 

 

      M. Belkadi RA 
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