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Verslag en evaluatie editie 2015 
 

Samenvatting 
 

 

Het jaar 2015 markeerde een jubileum: de 

vijfde editie van de wedstrijd. We vierden dat 

jubileum met kleinschalige exposities bij Foam 

en de Melkweg Galerie,  die beide een eigen 

selectie maakten van hoogtepunten uit de 

eerste vier wedstrijdedities.  

 

Het thema ‘Stories of Love and Pride’ diende 

zowel om terug te kijken naar de voorgaande 

edities als om fotografen te inspireren om 

nieuwe verhalen te vertellen en te delen met 

het publiek.  

 

We hadden verwacht een flinke stijging te zien 

in de aantallen deelnemers en inzendingen. 

Die stijging bleef echter nagenoeg uit. In 

plaats van een kwantitieve stijging werden we 

verrast door een grote kwalitatieve stijging: de 

kwaliteit van de inzendingen was vele malen 

hoger dan vorig jaar. Dat bleek vooral tijdens 

de jurering.  

 

De jury, bestaande uit internationale experts 

op het gebied van de fotografie, was onder de 

indruk van de grote verscheidenheid aan 

fotografische stijlen en onderwerpen. De jury  

selecteerde de 12 winnende series en foto’s 

en deelde een speciale vermelding uit.  

 

In cijfers: 2014 2015 

Deelnemers wedstrijd 375 396 

Inzendingen 3. 596 3.667 

Bezoekers expositie 28.382 23.847 

 

De winnende foto komt uit de serie ‘Ella (she)’ 

van de Italiaanse fotograaf Marika Puicher. 

Het toont een 11-jarig transgender meisje, Eli, 

terwijl ze buitenspeelt met haar broertje. Zijn 

gestalte achter haar werkt als een suggestie 

van het jongenslichaam waarin ze geboren is. 

Een schaduw van haar verleden die ze niet als 

last met zich mee draagt: de foto is speels, 

licht en toont een gelukkig kind.  

 

 
Marika Puicher en haar winnende foto © Wim Salis 

 

De expositie was van 12 september tot en met 

25 oktober 2015 te zien in de Oude Kerk. Het 

bezoekersaantal was iets lager dan vorig jaar, 

aangezien de expositie dit jaar vier weken 

duurde in plaats van zes. Het aantal bezoekers 

per week lag daarentegen ca. 10% hoger.  

 

 
De opening van de expositie in de Oude Kerk © Wim Salis 
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Fotopanelen 2014 op het Bijlmerplein © Claire Meeussen 

 

Gelijktijdig met de expositie stonden van 

vrijdag 11 september tot maandag 26 oktober 

fotopanelen op pleinen in Amsterdam Nieuw 

West, Noord, Oost, West, Zuid en Zuidoost. 

Op elke locatie filmden jongeren interviews 

met voorbijgangers. Een compilatie van deze 

filmpjes wordt getoond in jongerendebatten 

in alle zes stadsdelen die plaatsvinden van 

november 2015 tot januari 2016.  

 

 
Expositie in Colourful Station, Tokio © Aki Takematsu 

 

In april 2015 vond voor de tweede maal een 

expositie in Japan plaats met winnaars van 

Pride Photo Award. Ditmaal in Tokyo, tijdens 

de Rainbow Week.  

 

Verder was Pride Photo Award te gast op het 

Gender Bender fesival in Bologna waar we een 

digitale presentatie gaven van fotoseries rond 

het thema gender uit de eerste vijf wedstrijd-

edities. Met deze presentatie bereiden we de 

weg voor een expositie tijdens de volgende 

editie van Gender Bender. 

Foam en de Melkweg Galerie maakten elk een 

selectie uit vorige edities die zij ter ere van ons 

vijfjarig bestaan toonden tijdens Amsterdam 

Gay Pride.  

 

In Nijmegen vond een uitgebreid programma 

plaats onder de naam ‘Pride Photo Nijmegen’ 

georganiseerd door lokale partners en we 

waren opnieuw te gast in Hengelo waar we de 

foto’s van 2014 toonden naast de winnaars 

van de Zilveren Camera.  

 

Al enkele jaren zijn we bezig om meer private 

inkomsten te genereren. Dit jaar hebben we 

onze organisatie daartoe op meerdere punten 

versterkt, zowel door het aantrekken van 

nieuwe bestuursleden als een professionele 

sponsor- en donateurswerver.  

 

De inspanningen hebben geresulteerd in een 

verdubbeling van het aantal sponsoren. Naast 

Van Doorne en Akzo Nobel konden we AEGON 

en DNB als nieuwe sponsoren verwelkomen. 

IBM was gastheer van een corporate bijeen-

komst in de Oude Kerk voor bestaande en 

potentiële sponsoren.   

 

Dankzij het nieuwe Private Partnerprogramma 

en de bestaande Vrienden hebben we € 2.830 

aan donaties ontvangen in 2015. Een groot 

gedeelte daarvan werkt de komende jaren 

door.  

 

In voorgaande jaren organiseerde het COC de 

Speak Up! debatten in de stadsdelen. Op hun 

verzoek hebben we in 2015 zelf de organisatie 

ter had genomen. De uren die onze project-

leider hier in heeft gestoken gingen ten koste 

van het organiseren van een randprogramma. 

Het budget voor het randprogramma is om die 

reden niet besteed. De uren zijn doorbelast 

naar de stadsdelen. Hierdoor vallen de kosten 

voor de organisatie van de wedstrijd en 

expositie lager uit. 

https://youtu.be/ROpD5UyoLvU
https://youtu.be/ROpD5UyoLvU
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Verslag en evaluatie per onderdeel 
 

 

1. De wedstrijd en jurering 

2. De centrale expositie 

3. De exposities in de open lucht 

4. Randprogramma 

5. Het reizen met de expositie 

6. Financiën 

7. Organisatie en partners  

8. Reacties en media-aandacht 

 

 

1. De wedstrijd en jurering 

Op advies van de jury van 2014 hebben we 

voor de editie 2015 de vaste categorieën iets 

gewijzigd. We hebben een nieuwe categorie 

‘Single Images’ ingevoerd. Verder was het 

advies om de categorie ‘Documentary 

Photography’ om te vormen tot ‘Stories’. Dat 

werd voor 2015 tegelijkertijd de thema-

categorie: 'Stories of Love and Pride’.  

De vaste categorieën ‘Open’ en ‘Gender’ zijn 

gehandhaafd.  

 

De vier categorieën van 2015 waren aldus:  

 De themacategorie van 2015: Stories 

of Love and Pride 

 Gender 

 Een Open categorie 

 Enkel beeld 

 

De oproep tot deelname is verspreid in het 

Chinees, Engels, Duits, Italiaans, Frans, 

Portugees, Russisch en Spaans.  

 

Onze Chinese partner, Queer Comrades, heeft 

actief deelnemers geworven in hun netwerk 

en heeft Chinese deelnemers die geen Engels 

spreken ondersteund bij het indienen van 

foto’s.  

 

Aan de editie 2015 deden 396 fotografen mee 

met 60 verschillende nationaliteiten. Zij 

zonden in totaal 3.667 foto’s in.  

 

In cijfers: 2014 2015 

Deelnemers wedstrijd 375 396 

# landen/nationaliteiten 62 60 

Inzendingen 3. 596 3.667 

 

De aantallen deelnemers en inzendingen 

blijven dicht bij die van vorig jaar. We hadden 

een stijging verwacht gezien de langere 

wedstrijdperiode, maar die bleef uit.  

 

In plaats van een kwantitatieve stijging bleek 

er sprake van een grote kwalitatieve stijging. 

Dat werd vooral duidelijk tijdens de jurering. 

In vorige jaren werd elke goede serie naar de 

tweede ronde doorgeleid en werden series 

soms verplaatst naar een andere, zwakkere 

categorie om alsnog tot een sterke selectie te 

kunnen komen.  

Dit jaar kon de jury kon zich in alle categorieën 

permitteren om goede series te laten 

passeren en alleen de allerbeste series door te 

laten gaan naar de tweede ronde.  

 

De nieuwe indeling van de categorieën beviel 

uitstekend. Voor alle categorieën ontvingen 

we voldoende goede inzendingen. De nieuwe 

categorie ‘Single Images’ gaf de jury de 

mogelijkheid om inzendingen die als serie niet 

sterk genoeg waren, maar wel een sterk enkel 

beeld bevatten, hier opnieuw te beoordelen.  

 

De jury kwam eind juni/begin juli bijeen om de 

winnaars te selecteren. De jury bestond zoals 

altijd uit een zeer divers gezelschap van 

internationaal gerenommeerde experts op het 

gebied van fotografie.  
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Een van de juryleden, Devika Daulet-Singh, 

zegde helaas kort voor de jurybijeenkomst af 

wegens persoonlijke omstandigheden. Met 

nog enkele dagen te gaan voor de jurysessie 

was het niet meer mogelijk een vervanger te 

vinden.  

 

De jury van 2015: 

Juryvoorzitter Frank Kalero (Spanje) werkt als 

cultureel manager, uitgever en curator vanuit 

Sao Paulo, Brazilië. Hij staat aan de basis van 

de fototijdschriften OjodePez in Spanje en het 

pan-Aziätische Punctum. Hij was artistiek 

directeur van het GetxoPhoto Festival in 

Bilbao en art director van de biënnale Photo-

Quai in Parijs in 2013 en 2015. Verder is hij 

medeoprichter van een nieuw fotofestival in 

India, GoaPhoto.  

 

Meaghan Looram (VS) is adjunct beeld-

redacteur voor The New York Times. Ze is een 

van de redacteuren voor de voorpagina en 

leidt de 40-koppige fotoredactie van de krant 

en veel van hun ambitieuze fotoprojecten, 

waarvoor ze reeds meerdere prijzen won. 

Meaghan was een Master voor de Joop Swart 

Masterclasses van World Press Photo in 2013 

en 2014. 

 

Vince Aletti (VS) is fotografiecriticus voor The 

New Yorker. Hij stelde meerdere exposities 

samen van beeldende kunst en fotografie over 

‘Male’ en ‘Female’. In 2008 verscheen het 

gelijknamige boek ‘Male’ met een selectie van 

werk uit zijn verzameling. Hij was een van de 

curatoren voor het Jaar van de Mode (2009) 

voor het International Center of Photography 

in New York. In 2011 maakte hij deel uit van 

onze eerste jury. 

 

Zanele Muholi (Zuid-Afrika) brengt als 

fotograaf, videokunstenaar en activist de 

zwarte LHBT-gemeenschappen in (Zuid) Afrika 

in beeld. Haar werk was onder meer te zien in 

het Zuid-Afrikaanse paviljoen op de 55e 

Biënnale van Venetië (2013), Documenta 13 

(2012) en de 29e São Paulo Biënnale (2010) en 

won meerdere prijzen, waaronder de Ryerson 

Alumni Achievement Award (2015) en de 

Prince Claus Award (2013). 

 

 
Jury 2015. Met de klok mee: Meaghan Looram, Vince 

Aletti, Frank Kalero, Zanele Muholi © Martijn Gijsbertsen 

 

De jury selecteerde de eerste, tweede en 

derde prijs in de vier categorieën, de beste 

foto overall en verleende een speciale 

vermelding. Op 2 juli werden de winnaars 

bekend gemaakt.  

 

De Pride Photo Award 2015 werd uitgeloofd 

aan een foto uit de serie ‘Ella (she)’ van de 

Italiaanse fotograaf Marika Puicher.  

De foto toont Eli, een 11-jarig transgender 

meisje uit Spanje: een vrolijk, zorgeloos kind 

dat met haar broertje buiten speelt. Zijn 

lichaam gaat grotendeels achter dat van Eli  
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schuil, zijn gezicht is niet zichtbaar. Het heeft 

iets poëtisch: alsof ze uit de gedaante van de 

jongen stapt, een schaduw van het jongens-

lichaam waarmee ze is geboren. Een verleden 

dat ze met zich meedraagt, zonder drama: het 

suggereert dat er aan het einde van haar 

transitie vrijheid is, een rijk en gelukkig leven.  

 

 

De winnaars van 2015: 

Categorie Titel serie Naam fotograaf Nationaliteit 

1e prijs Stories of Love and Pride Days of melancholy Tatiana Vinogradova Russisch 

2e prijs Stories of Love and Pride Solo Marika Puicher Italiaans 

3e prijs Stories of Love and Pride Inner Face Nafis Ahmed Gazi Bangladees 

1e prijs Gender  Ella (she) Marika Puicher Italiaans 

2e prijs Gender Transpose Jean-François Bouchard Canadees 

3e prijs Gender Two is one Melody Melamed Amerikaans 

1e prijs Open Asylum Eric Gyamfi Ghanees 

2e prijs Open Nod. East Of Eden Jörg Meier Duits 

3e prijs Open A Light Inside Danielle Villasana Amerikaans 

1e prijs Single Images Muslim Pride Mariam Magsi Pakistaans 

2e prijs Single Images Keeping Touch José Bermúdez Amerikaans 

3e prijs Single Images Family time Vincent Gouriou Frans 

Special mention Replace she with he Suzanne Reitsma Nederlands 

 

 

   

     
Boven v.l.n.r.: Days of melancholy © Tatiana Vinogradova; Solo © Marika Puicher; Family time © Vincent Gouriou; onder v.l.n.r.: 

Asylum © Eric Gyamfi; Transpose © Jean-François Bouchard; Two is one © Melody Melamed; Muslim Pride © Mariam Magsi 
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2. Centrale expositie 

Op vrijdag 18 september vonden de prijsuitrei-

king en de opening van de expositie plaats in 

de Oude Kerk, Oudekerksplein 23 te Amster-

dam. De expositie was daar te zien van 

zaterdag 12 september tot en met zondag 25 

oktober. Een virtuele versie is te zien op 

http://virtual.pridephotoaward.org/2015.  

 

Screenshot virtuele tour 2015 

 

De prijsuitreiking en opening waren gepland 

voor vrijdag 11 september. Vanwege een 

groot congres in die week bleek het echter 

niet mogelijk om betaalbare accommodatie te 

vinden voor de buitenlandse gasten.  

 

In totaal bezochten 23.847 de Oude Kerk 

tijdens de expositie. Het bezoekersaantal was 

iets lager dan vorig jaar, toen ruim 28.000 

bezoekers op de expositie afkwamen. Dit 

hangt samen met de kortere tentoonstellings-

periode. De expositie duurde dit jaar vier 

weken in plaats van zes in 2014. Gerekend 

naar het aantal bezoekers per week was er 

een stijging van ca. 10%.  

 

 

De expositie viel samen met Unseen en de 

Open Monumentendagen. Pride Photo Award 

was een partner van Unseen: de expositie 

werd vermeld in hun programmaboekje, 

bezoekers van Unseen kregen korting voor de 

Oude Kerk en omgekeerd.  

 

De bezoekers konden een stem uitbrengen 

voor de publieksprijs. De publieksprijs vervult 

meerdere doelen: 

 

 Als mensen weten dat ze mogen stemmen 
gaan ze (vaak nog een keer) beter kijken 

 Het betrekt het publiek meer bij de foto’s 

 We bouwen er een e-mailbestand mee op 

 Het levert informatie op over wat mensen 
aanspreekt 

 

De publieksprijs ging naar Muslim Pride van de 

Pakistaanse fotograaf Mariam Magsi. De 

tweede plaats was voor Tatjana Vinogradova’s 

serie Days of Melancholy over de situatie voor 

homo’s in Rusland. Het viel op dat het publiek 

dit jaar voor politiek getinte foto’s te kiezen, 

anders dan in vorige jaren waar liefde en 

intimiteit de meeste waardering kregen. 

 

 

Muslim Pride © Mariam Magsi 

 

Links: Publiek tijdens de Open Monumentendagen 2014  

© Claire Meeussen 

http://virtual.pridephotoaward.org/2015
http://virtual.pridephotoaward.org/2015
http://virtual.pridephotoaward.org/2015
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3. Exposities in de open lucht 

Een selectie van negen winnende foto’s was te 

zien op zes drukbezochte pleinen in Amster-

dam: het Bijlmerplein, Buikslotermeerplein, 

Javaplein, Marie Heinekenplein, Mercatorplein 

en Osdorpplein.  

 

 
Fotopanelen 2014 op het Mercatorplein © Mats van Soolingen 

 

Op elk plein waren drie foto’s te zien, plus een 

tekstpaneel. De foto’s rouleerden na twee 

weken zodat op elk plein zes van de negen 

foto’s te zien waren.  

 
 

De interviewfilms 

Op alle pleinen filmden jongeren interviews 

met voorbijgangers over de foto’s. Hiervoor 

werkten we samen met het jongerenwerk en 

bestaande lokale initiatieven, zoals Pepper-

company in West en BijlmerEnZO! in Zuidoost.  

  

 
Still uit interviewfilm 2015 - Bijlmerplein  

 

Meer dan in eerdere jaren deed het jongeren-

werk zelf de productie van de fimpjes. Dat 

kwam de participatie van de jongeren zeer ten 

goede, die ook bij de debatten aanwezig 

waren en maakte dat het debat beter ingebed 

was in het jongerenwerk. De kwaliteit van de 

filmpjes liet echter soms te wensen over. Voor 

komend jaar maken we afspraken over betere 

begeleiding en apparatuur.  

 

We merken dat de leeftijd van de jongeren die 

de interviews afnemen, grote invloed heeft op 

de wijze waarop mensen antwoord gaven. Bij 

kinderen tot en met 12 jaar geven mensen 

niet snel een negatieve mening en nemen ze 

de kinderen in bescherming tegen het 

onderwerp. Bij oudere kinderen speken 

mensen juist vrijuit.  

 

Enkele uitspraken: 

  [transgenders] moeten uit mijn buurt 

blijven, en homo’s ook  

 Ik vind het een beetje te open voor een 

plein waar jonge kinderen zijn. 

 These people need to go maybe another 

planet and live there everybody together, 

more better. 

 Ik vind wel dat het strafbaar moet zijn als 

je als transgender seks hebt met andere 

guys zonder dat ze weten wat gaande is. 

 Liever twee vrouwen die kinderen 

opvoeden met liefde dan twee mensen 

die het niet me liefde kunnen doen 

 Twee vrouwen is beter misschien nog 

zelfs. Meer moedergevoel. 

De filmpjes zijn te zien op ons Youtube kanaal: 

http://www.youtube.com/pridephotoaward.  

http://www.youtube.com/pridephotoaward
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4. Randprogramma 

Het randprogramma bestond dit jaar uit: 

 De prijsuitreiking en opening op 18/09 

 Zeven Speak Up! jongerendebatten  

 

 
V.l.n.r.: Tatania Vinogradova, Nafis Ahmed Gazi, Mariam 

Magsi, Melody Melamed, Jörg Meier, Marika Puicher, 

Frank Kalero, Eric Gyamfi © Wim Salis 

 

 

Prijsuitreiking en opening 

Master of Ceremonies was Andrea van Pol. Zij 

introduceerde de winnende series, waarna 

juryvoorzitter Frank Kalero een persoonlijke 

toelichting gaf op de juryrapporten. Zeven van 

de twaalf winnaars waren bij de prijsuitreiking 

aanwezig.  

 

De prijsuitreiking werd zeer goed bezocht, er 

waren zeker 150 mensen. Samen met de 

opening hebben ca. 300 deze dag bezocht.  

 

 
Openingshandeling door Margriet van der Linden en 

Andrea van Pol © Wim Salis 

 

 

Speak Up! youth events 

In zes stadsdelen zijn jongerendebatten 

georganiseerd rond het thema ‘jezelf zijn’: 

 12 november in Ostadetheater SD Zuid  

 12 november in Club Jaco SD Oost (14+) 

 26 november in Argan SD Nieuw west  

 27 november in Cremerzz SD West  

 4 december in De Valk SD Noord  

 16 december in Grand café Genieten SD 
Oost (10-14 jr) 

 SD Zuidoost - locatie en datum nog niet 
bekend 

 

Tijdens de debatten wordt een compilatie 

getoond van de interviews met voorbijgangers 

die jongeren maakten over de fotopanelen.  

 

De jongeren kunnen vragen stellen aan een 

panel van mensen die ‘anders zijn’, zoals een 

meisje met een hersenafwijking, een Indiaas 

hindoemeisje, een lesbische moslima, een 

man wiens lichaam is bedekt met tatoeages.  

 

 
Speak Up! debat in Argan © Kathy Harris 

 

De jongeren in de zaal reageren op de ver-

halen met hun eigen ervaringen en debatteren 

over stellingen.  

 

 

5. Reizen met de expositie 

Naast de jaarlijkse expositie van de winnaars 

van 2015 in Amsterdam waren we dit jaar te 

gast bij Theater Frascati, Foam en de Melkweg 

galerie in Amsterdam en verder in Hengelo, 

Nijmegen, Antwerpen, Tokio en Bologna.  
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Theater Frascati vroeg ons om een selectie 

foto’s te tonen tijdens het themaprogramma 

over gender Mr. Mrs. Mx van 30 april t/m 

2 mei 2015.   

 

Om de vijfde editie van de wedstrijd te vieren, 

hebben we Foam en de Melkweg Galerie 

benaderd om een selectie van hoogtepunten 

te maken uit de vorige edities. Beide waren 

enthousiast. Kim Knoppers van Foam en 

Fleurie Kloostra van de Melkweg Galerie 

maakten elk een eigen selectie, die beide te 

zien waren tijdens de Amsterdam Gay Pride. 

In de bovengalerie van de Melkweg hingen de 

foto’s 10 juli – 16 augustus, tegelijkertijd met 

de solotentoonstelling [Enclose] van Prins de 

Vos. In Foam Café waren de foto’s van 31 juli 

t/m 19 augustus te zien.  

 

 
Opening Melkweg Galerie © Joeri Kempen 

  

In Hengelo vindt jaarlijks een expositie plaats 

van de winnaars van de Zilveren Camera. Sinds 

enkele jaren tonen we daar ook een selectie 

van winnaars uit de vorige editie. Van 14 t/m 

24 maart 2015 waren de foto’s te zien in het 

Raadhuis en de bibliotheek van Hengelo (OV).  

 

Onder de naam Pride Photo Nijmegen 

organiseerde een samenwerkingsverband van 

Nijmeegse cultuureducatieve en LHBT-

organisaties een gevarieerd programma aan 

activiteiten om LHBT’s zichtbaar te maken van 

1 mei tot en met 22 juli, de ‘Roze Woensdag’ 

van de Vierdaagse. Naast kleinschalige 

exposities van winnende foto’s uit vorige 

edities van Pride Photo Award trok een SRV-

bus met foto’s door de stad en konden 

inwoners van Nijmegen meedoen aan een 

lokale fotowedstrijd. Voormalige winnaar Risk 

Hazekamp (2012) en Tania Witte waren als 

artists in residence te gast in het 

Besiendershuis.  

 

 
Raadhuis Nijmegen © Helm de Laat 

 

Het Antwerp Queer Arts Festival leende de 

foto’s van Yuan Yuan (speciale vemelding 

2013) voor een tentoonstelling van Chinese 

kunstenaars in gallerie Verbeeck-Van Dyck van 

1-9 augustus.  

 

In Tokio toonden we een selectie hoogte-

punten van de edities 2011-2014 in Colourful 

Station, het gebouw van een lokale LHBT-

organisatie. De foto’s waren te zien van 

vrijdag 24 april (begin Tokyo Pride Week) tot 

en met vrijdag 8 mei. De expositie kwam tot 

stand in samenwerking met de Nederlandse 

ambassade in Japan.  

 

Op uitnodiging van het Gender Bender Festival 

in Bologna, Italië presenteerde project-

manager Joeri Kempen een digitale screening 

van foto’s en series uit voorgaande edities 

rond het thema gender diversiteit. De 

presentatie in Nosadella2 opende de deur 

voor een mogelijke expositie tijdens de 

volgende editie van het festival.  

https://www.facebook.com/events/875177155880187/
http://www.melkweg.nl/nl/agenda/opening-enclose-10-07-2015
http://www.foam.org/nl/museum/programma/pride-photo-award
http://pridenijmegen.nl/
http://www.genderbender.it/en/events/incontro-con-joeri-kempen/
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6. Financiën 

 

Nieuw: BTW 

In oktober vroegen we de Belastingdienst of 

we het bemiddelen bij de verkoop van foto’s, 

het uitlenen van foto’s en het organiseren van 

exposities bij sponsoren als belaste prestatie 

moeten zien. De Belastingdienst beaamde dat.  

 

Dit leidt tot een gewijzigde opzet van de 

afrekening. De begrotingen waren opgesteld 

inclusief BTW. De afrekening is eveneens 

inclusief BTW opgesteld. Dat laat een positief 

resultaat zien van € 2.541.  

Onder de saldolijn staat het gecorrigeerde 

resultaat (€ 0), na afdracht van de BTW. De af 

te dragen en te verrekenen BTW bedragen 

staan in de specificatie uitgesplitst.  

 

Verschillen tussen begroting en realisatie 

De definitieve begroting kwam uit op iets 

meer dan twee ton. De realisatie komt uit op 

circa € 175.000. De verschillen zijn als volgt: 

 In de definitieve begroting hadden we 

€ 11.000 begroot aan zowel de inkomsten- 

als uitgavenkant voor de activiteiten in 

stadsdeel Centrum. Dit stadsdeel heeft als 

enige geen subsidie toegekend waardoor 

daar geen activiteiten plaatsvonden.   

 In voorgaande jaren organiseerde een 

projectleider van COC Nederland de Speak 

Up! youth events in de stadsdelen. Dit 

kostte € 12.000 aan uren. In een laat 

stadium werd bekend dat COC Nederland 

voor 2015 geen projectleider zou leveren. 

We hebben dit opgevangen met inzet van 

een vrijwilliger en onze projectleider. Dit 

levert een besparing op van € 12.000.  

 Deze besparing is te zien bij de posten 

‘expositie’ en ‘organisatiekosten’ onder 

het kopje Expositie, aangezien we de uren 

hebben doorbelast naar de post 

‘debatten’ bij het kopje ‘Panelen in de 

stad/Jongerenevents’. 

 Gezien het capaciteitsbeslag dat de Speak 

Up! debatten legden opde uren van de 

projectleider hebben we besloten om 

geen randprogramma te organiseren. 

Hiervoor was € 3.000 begroot, wat niet is 

uitgegeven.  

 

De extra inzet op het werven van donaties en 

sponsoren heeft vruchten afgeworpen.  

Negen mensen zijn toegetreden tot het 

nieuwe Private Partner programma waarbij ze 

gedurende 5 jaar minimaal € 250 per jaar 

doneren.  

We mochten De Nederlandsche Bank en 

Aegon verwelkomen als nieuwe sponsoren.  

IBM  financierde een bijeenkomst voor huidige 

en nieuwe sponsoren die we organiseerden in 

de Oude Kerk op 22 oktober.  

 

 
Expositie in hoofdkantoor Aegon © Vincent Demmenie 

 

Advocatenkantoor Clifford Chance toonde 

tegen vergoeding een selectie van foto’s op 

hun kantorten in Amsterdam en Hong Kong.  

Onze bestaande sponsor het Lloyd Hotel heeft 

de consumptiekosten tijdens het verblijf van 

de jury op zich genomen.  
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De financiële verantwoording is in een apart 

document opgenomen, als bijlage bij het 

inhoudelijk verslag. 

 

 

7. Organisatie en partners 

Dit jaar waren 62 vrijwilligers actief, minder 

dan de bijna 80 in 2014. We merken voor alle 

functies dat het lastiger wordt om vrijwilligers 

te vinden. Dit komt deels doordat de banen-

markt aantrekt, en deels omdat een groter 

aantal mensen een onregelmatig contract 

heeft op oproepbasis en zich niet kan vast-

leggen op bepaalde dagdelen voor 

bijvoorbeeld het hosten tijdens de expositie.  

 

Daarvan waren er 24 actief als fotoscout. Een 

team van 19 hosts ontving het publiek bij de 

centrale expositie en verzorgde op verzoek 

rondleidingen.  

 

 
Host beantwoordt vragen van een schoolklas © Stefania Favino 

 

Verder hebben 14 mensen meegewerkt aan 

de communciatie als copy writer, vertaler, 

proofreader en voor lay out en  fotografie.  

 

Het filmteam kende veel verloop; het blijkt 

lastig om voldoende gekwalificeerde 

vrijwilligers te vinden voor de verschillende 

taken. Het team maakte een interviewfilm 

met de juryleden en filmde interviews met de 

winnaars tijdens de opening. Deze laatste 

interviews moeten echter nog gemonteerd 

worden. Het maken van filmpjes voor de 

werving van deelnemers aan de wedstrijd en 

voor donateurs is voorlopig niet haalbaar.  

 

Het team van Pride Photo Award bestaat 

verder uit freelancers en stagiairs: 

 Chris Siberg (Contactus), grafisch ontwerp 

 Joeri Kempen, project manager 

 Julia Slotemaker, stagiair PR (1e helft 

2015) 

 Marga Rotteveel (Photorevolt), curator  

 Martine van Duijn, relatiebeheerder  

 Maxime Seltentreich, stagiair PR (2e helft 

2015)  

 Michl Sommer (Featuring), ontwerp 

expositie  

 

Het bestuur van Pride Photo Award bestaat uit: 

 Margriet van der Linden, voorzitter (sinds 

1/04/2015, daarvoor bestuurslid)  

 Piet Boogert, secretaris 

 Wiebe de Vries, penningmeester 

 Dic van Bokhorst, bestuurslid 

 Lonneke van den Hoonaard, bestuurslid 

 Maurits Musch, bestuurslid  

 

Partners 

Pride Photo Award is opgericht door het COC 

Amsterdam, IHLIA en Stichting Homo-

monument. Deze laatste twee zijn 

vertegenwoordigd in het bestuur.  

 

Verder werken we structureel samen met de 

volgende organisaties:   

 World Press Photo en Foam ondersteunen 

Pride Photo Award met adviezen en hun 

netwerk 

 Queer Comrades (China) vertaalde de 

oproep tot deelname in het Chinees. Zij 

helpen Chinese deelnemers die de Engelse 

taal niet machtig zijn met hun inzending.  

 

Colofon 

Tekst en opmaak: Pride Photo Award  


