
In dit verslag legt het bestuur van Stichting Beeld Mix verantwoording af over de wijze waarop hij in 2019 
invulling heeft gegeven aan zijn taak. Het bestuur is in 2019 drie keer bij elkaar gekomen voor een 
vergadering, daarnaast houden het bestuur en projectleider Rafaël Philippen goed contact over lopende 
zaken. 

Tot 13 januari 2019 was DE MIX | NEDERLANDSE FOTOGRAFEN TOEN & NU te zien in het Nederlands 
Fotomuseum te Rotterdam. Het was een feest om de eerste vier De Mix projecten samen te zien met 
vier prachtige uitgaven welke stichting Beeldmix heeft geïnitieerd en uitgevoerd bij deze bijzondere 
tentoonstelling.

Vier series van De Mix waren te zien in de Airport Library op Schiphol, 31 januari tot en met 31 maart 
2019. Het betrof ‘De Koe’ met werk van Hans van der Meer (1955) en Cas Oorthuys (1908-1975), ‘Missie’ 
met Andrea Stultiens (1974) en Paul Julien (1901-2001), ‘Schiphol Slumberland’ met Jannes Linders (1955) 
die reageerde op de foto’s van Frits J. Rotgans (1912-1978) en tot slot De Boswachter met fotografenduo 
Blummers & Schumm (1969) die het archiefmateriaal van Adolphe Burdet (1860-1940) gebruikte als start-
punt. Het geheel kwam samen in een reizende publicatie met gedichten van Ester Naomi Perquin (1980). 
Perquin maakte een gedicht geïnspireerd op het beeld en het gedachtengoed van De Mix. Exemplaren 
van de publicatie werden gedurende de tentoonstelling in de Airport Library weggegeven aan 
bezoekers. Zo reisde de tentoonstelling door de reizigers op Schiphol de wereld over.

De tentoonstelling De Mix ‘Kinderen van de Oorlog’ opende op 14 februari 2019 in museum Valkhof te 
Nijmegen. (15 februari tot en met 10 juni 2019) De Nijmeegse fotograaf Annie van Gemert is  
uitgenodigd te reagerende op historische foto’s en verhalen uit het archief van ‘Werkgroep 
oorlogsdoden Nijmegen’. De verschrikkingen van een oorlog raken ons extra hard wanneer kinderen 
daarvan het slachtoffer zijn. In de tentoonstelling Kinderen van de oorlog wordt dit invoelbaar middels 
verhalen over en ervaringen van Nijmeegse kinderen die tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog 
oorlogsgeweld meemaakten. 

De tentoonstelling De Mix ‘Stilte’ opende op 7 september 2019 in de Eusebiuskerk in Arnhem. Tijdens 
de herdenking van 75 jaar Slag om Arnhem vormt de Eusebiuskerk het decor voor een indrukwekkende 
expositie ter nagedachtenis aan de Slag om Arnhem. De Arnhemse fotograaf Suzanne Valkenburg 
vertaalde in de fototentoonstelling De Mix ‘Stilte’ historische beelden van fotograaf Pieter de Booys naar 
de huidige tijd. 

Naar aanleiding van de samenwerking met het Nederlands Fotomuseum Rotterdam en de 
kunstacademie AKV St. Joost Breda is een ‘Mini Mix’ project georganiseerd. Tijdens deze vierdaagse 
workshop kregen zeven studenten van de AKV St. Joost eenzelfde opdracht als uitgenodigde fotografen 
voor de Mix. Aan de hand van een specifiek thema en een historische fotograaf werd de opdracht 
uitgevoerd. Student Isa de Jong heeft besloten haar De Mix project te gebruiken als startpunt voor haar 
afstuderen. Dit leverde veel zichtbaarheid op in o.a. Het Blad van NRC, blussing the lines en de Dutch 
Design Week 2019 in Eindhoven, De Nieuwe Kunstruimte Den Bosch, New Dutch Photography Talent 
Melkweg Expo Amsterdam. 

In 2019 zijn gesprekken gevoerd met verschillende partijen voor de ontwikkeling van nieuwe projecten, 
zodat we ook in de toekomst weer betaalde opdrachten aan fotografen kunnen verlenen en foto's uit de 
vergetelheid kunnen halen. 
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Balans per 31 december 2019 na resultaat van bestemming 

ACTIVA 31 december 2019 31 december 2018

ACTIVA

Materiele vaste activa    
inventaris     0,00    0,00 

Liquide middelen     10.555,00   43.321,00

Totaal      10.555,00   43.321,00

euro euro

PASSIVA 31 december 2019 31 december 2018

Stichtingskapitaal     
Algemene reserve     5.652,00   0,00  
Resultaat lopend boekjaar   4.430,00   5.652,00
      10.082,00   5.652,00
Kort lopende schulden 
Omzetbelasting     210,00    7.528,00
Verplichtingen      263,00    141,00
      473,00    7.669,00  
  
Totaal      10.555,00   43.321,00

euro euro

Staat van baten en lasten in 2019 

BATEN           2019            2018
euro euro

Netto omzet     34.151,00   39.600,00

LASTEN           2019            2018
euro euro

Project kosten      59.314,00   3.750,00
Financierings kosten    144,00    57,00
Algemene kosten     263,00    141,00

Voorzien uit bestemmings reserve  30.000,00   30.000,00
          
Resultaat     34.151,00   39.600,00

Algemene reserve    4.430,00   5.652,00
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