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Verslag en evaluatie editie 2016 
 

Samenvatting 
 

Naast een succesvolle editie in Amsterdam, is 

2016 ook het jaar waarin we internationaal 

enkele belangrijke exposities hebben weten te 

realiseren.  

 

Bij het schrijven van dit verslag is net de 

expositie geopend in het Museum van 

Moderne Kunst in Bologna, als onderdeel van 

het Gender Bender fesival. In februari opent 

een expositie in het Erasmus Huis in Jakarta. 

Beide tonen een overzicht van hoogtepunten 

uit de eerste zes edities. 

 

 
Expositie in MAMbo Bologna © Elisa D'Errico 

 
De zesde editie, 2016, had ‘Insiders/Outsiders’ 

als thema. Een reflectie op de positie van de 

fotograaf, alsook de manier waarop de 

maatschappij kijkt naar mensen die ‘anders’ 

zijn. Een actueel thema in een politiek 

landschap waar tolerantie voor ‘anderen’ snel 

afneemt en polarisatie en populisme de toon 

zetten.  

 

De voorgenomen internationalisering is ook 

zichtbaar in de toegenomen spreiding van 

nationaliteiten onder de inzenders, van 60 in 

2015 naar 70 in 2016. De aantallen 

deelnemers en inzendingen bleven stabiel. 

Het bezoekersaantal voor de centrale 

expositie lag helaas veel lager dan in 2015. Dit 

kwam voor een groot deel doordat de Oude 

Kerk dit jaar niet meedeed aan de Open 

Monumentendagen.  

 

In cijfers: 2016 2015 

Deelnemers wedstrijd 398 396 

Inzendingen 3.645 3.667 

Bezoekers expositie 13.156 23.847 

 

 
Akın Çeliktaş bij de winnende foto © Steef Fleur 

 
De winnende foto is gemaakt door de Turkse 

fotojournalist Akın Çeliktaş. Het toont een 

jonge activiste die toekijkt terwijl de Turkse 

oproerpolitie zich gereedmaakt voor een 

charge vanwege de verboden Pride parade in 

Istanbul in juni 2016. Een foto over vrijheid: de 

vrijheid om jezelf te mogen zijn, vrijheid van 

samenkomst en persvrijheid - de krant 

waarvoor de winnaar werkzaam is, besloot de 

foto niet te plaatsen aangezien die als kritiek 

op de overheid kon worden opgevat.  
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De expositie was van 10 september tot en met 

16 oktober 2016 te zien in de Oude Kerk.  

 

 
De opening van de expositie in de Oude Kerk © Steef Fleur 

 
Gelijktijdig met de expositie stonden van 

vrijdag 10 september tot maandag 17 oktober 

fotopanelen op pleinen in Amsterdam West 

en Zuid. Op beide locaties filmden jongeren 

interviews met voorbijgangers. Een compilatie 

van deze filmpjes wordt getoond in 

jongerendebatten in zes stadsdelen die 

plaatsvinden van november 2016 tot en met 

december 2016.  

 

 

 
Fotopanelen 2016 op het Mercatorplein © Claire Meeussen 

 
Al enkele jaren zijn we bezig om meer private 

inkomsten te genereren. Desondsanks kregen 

we te maken met een groot verloop onder de 

sponsoren. Wegens bezuingingen, personeels-

wisselingen respectievelijk andere prioriteiten 

moesten we afscheid nemen van de bedrijven 

die ons in 2015 steunden. Aegon bekijkt wel 

de mogelijkheid om tweejaarlijks als sponsor 

op te treden, en we konden Achmea als 

nieuwe sponsor verwelkomen.  

 

Dankzij het Private Partnerprogramma en 

Vrienden hebben we in totaal € 3.413 aan 

donaties ontvangen in 2016. Een stijging met 

20%. Een groot gedeelte van deze giften is 

terugkerend van aard.  

 

https://youtu.be/aYNvbba2Rew
https://youtu.be/aYNvbba2Rew
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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. Reacties en media-aandacht 

7. Financiën 

8. Organisatie en partners  

 

 

1. De wedstrijd en jurering 

Elk jaar is een van de wedstrijdcategorieën 

gewijd aan het jaarthema. Dit jaar was dat 

‘Insiders/Outsiders’.  

 

Het thema is een reflectie op de positie van de 

fotograaf, die als insider (participeren) of 

outsider (registreren) te werk gaat, alsook op 

de manier waarop de maatschappij kijkt naar 

mensen die ‘anders’ zijn. Het thema is 

momenteel zeer actueel: de tolerantie voor 

‘anderen’ neemt de laatste jaren snel af, 

groepen worden ‘weggezet’ als ongewenst, 

onbetrouwbaar of zelfs gevaarlijk. Niet om 

wat ze doen, maar om wat ze zijn. Er worden 

muren opgetrokken rondom de ‘eigen’ 

identiteit en nationaliteit. Populisme, 

nationalisme en polarisitie domineren de 

politiek en zetten de toon in de discussie. Van 

dialoog is geen sprake meer.  

 

Werk dat niet paste binnen het thema kon 

worden ingediend in de categoriën Stories, 

Single Images en een Open categorie voor vrij 

werk.   

 

De oproep tot deelname is verspreid in het 

Engels, Duits, Italiaans, Frans, 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.  

 

De wedstrijd duurde ruim acht weken, van 

13 mei tot en met 5 juli. Aan de editie 2016 

deden 398 fotografen mee met 70 verschil-

lende nationaliteiten. Zij zonden in totaal 

3.645 foto’s in.  

 

In cijfers: 2016 2015 

Deelnemers wedstrijd 398 396 

# landen/nationaliteiten 70 60 

Inzendingen 3. 645 3.667 

 

De aantallen deelnemers en inzendingen 

blijven dicht bij die van vorig jaar. Dit is al 

enkele jaren het patroon: de aantallen stijgen 

niet zozeer, alswel de lat waarlangs de 

deelnemers hun werk leggen: de kwaliteit 

blijft stijgen. Ook het internationale bereik 

wordt groter, wat zichbaar is in het aantal 

verschillende nationaliteiten dat deelneemt 

aan de wedstrijd, dat steeg van 60 naar 70.  

 

De jury kwam in 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.  

 

De jury van 2016: 

Juryvoorzitter Ayperi Karabuda Ecer (Turks / 

Zweeds) was o.a. vice president fotografie bij 

Reuters, hoofdredacteur bij Magnum Photos 

Paris en was vier maal docent bij de Joop 

Swart Masterclasses. Daarnaast heeft ze als 

freelancer verschillende multimediaprojecten 
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opgezet en fotoboeken samengesteld. Ayperi 

was jurylid bij World Press Photo in 2009 en 

zat in 2010 de jury voor. Ayperi is van 

Turks/Zweeds afkomst en woont in Parijs. 

  

Hideko Kataoka (Japans) is sinds 2001 hoofd 

fotografie van Newsweek Japan. Als hoofd van 

de fotoredactie bepaalt ze het beeld van de 

gedrukte en digitale uitgaven van het tijd-

schrift. Daarnaast doceert ze aan de afdeling 

Fotografie van de kunstacademie van de 

Tokyo Polytechnic University. In 2004 

initieerde zij de rubriek Picture Power, die 

onderbelichte onderwerpen van over de hele 

wereld voor het voetlicht brengt. Ze zat inde 

jury voor meerdere prestigieuze fotoprijzen, 

waaronder World Press Photo. 

  

Susan Bright (Brits) is curator en auteur van 

een groot aantal boeken over uiteenlopende 

aspecten van fotografie, waaronder How We 

Are: Photographing Britain (2007), de eerste 

grote tentoonstelling inhet Tate over 

fotografie in het Verenigd Koninkrijk enHome 

Truths: Photography and Motherhood (2013) 

over het moederschap, die als een van de 

beste exposities van 2013/2014 werd 

geroemd door The Guardian en The Chicago 

Tribune. Ze woont momenteel in Parijs waar 

ze haar doctoraalstudie als curator afrondt 

aande University of London, Goldsmiths 

College. 

  

John Fleetwood (Zuid-Afrikaans) is de 

oprichter van PHOTO: een organisatie die 

foto-opdrachten verleent en begeleidt, 

voornamelijk voor aanstormend fotografisch 

talent. Hij heeft meerdere exposities 

samengesteld, meest recent Against Time 

voor de Bamako Encounters 2015 en A Return 

to Elsewhere voor de Brighton Photo Biennial 

2014 en de Joburg Photo Umbrella 2014. Van 

20012 tot 2015 stond hij aan het hoofd van de 

Market Photo Workshop, een school, galerie 

en projectruimte in Johannesburg, Zuid-Afrika 

waarhij is geboren en getogen. 

  

Sunil Gupta (Indiaas/Canadees), heeft in de 

loop der jaren een indrukwekkend oeuvre 

opgebouwd van kunstzinnige portretten en 

verhalende series waarin LHBT’s vaak een rol 

spelen. Hij werkt momenteel aan een 

fotoboek met zijn partner, Charan Singh, 

getiteld: ‘Delhi: Communities of Belonging’, 

dat later dit jaar uitkomt bij New Press, en de 

levens van 18 LHBT’s uit de wereldstad in 

beeld brengt. Sunil woonde en werkte in 

Canada en Indië en nu in het Verenigd 

Koninkrijk, waar hij in 1990 de eerste 

tentoonstelling samenstelde over kunst en 

AIDS: ‘Ecstatic Antibodies’. 

 

 
Jury 2016. V.l.n.r.: Sunil Gupta, Susan Bright, Hideko 

Kataoka, Ayperi Karabuda-Ecer, John Fleetwood © 

Barbara Galvács 

 
De jury selecteerde de eerste, tweede en 

derde prijs in de vier categorieën, de beste 

foto overall en verleende twee speciale 

vermeldingen. Op 14 juli werden de winnaars 

bekend gemaakt.  

 

De Pride Photo Award 2016 werd uitgeloofd 

aan een beeld van de Turkse fotojournalist 

Akın Çeliktaş. Het toont een jonge activiste die 

toekijkt terwijl de Turkse oproerpolitie zich 

gereedmaakt voor een charge vanwege de 

verboden Pride parade in Istanbul in juni 

2016. 
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LGBT Pride Bans in Istanbul © Akın Çeliktaş 

 
De optocht werd om ‘veiligheidsredenen’ 

verboden. Ondanks het verbod op de optocht 

kwamen de demonstranten wel opdagen. Ze 

verspreidden zich in kleine groepjes om zo 

toch zichtbaar te zijn als alternatief voor de 

optocht. De politie dreef hen uiteindelijk 

uiteen met traangas en rubberkogels.  

 

Het is een foto over vrijheid: de vrijheid om 

jezelf te mogen zijn, vrijheid van samenkomst 

en persvrijheid - de krant waarvoor Çeliktaş 

werkzaam is, besloot de foto niet te plaatsen 

aangezien die als kritiek op de overheid kon 

worden opgevat.  

 

 

De winnaars van 2016: 

Prijs / categorie Titel serie Naam fotograaf Nationaliteit 

1e prijs Insiders/Outsiders Polarity Lana Yanovska Oekraïens 

2e prijs Insiders/Outsiders Mélanie & her family   Vincent Gouriou Frans 

3e prijs Insiders/Outsiders Ekifire Frédéric Noy Frans 

1e prijs Stories  Samantha Flowers, a woman of her 

own making 

Bénédicte Desrus Frans 

2e prijs Stories Beirut Sun Tanners Vianney Le Caer Frans 

3e prijs Stories Section Elena Anosova Russisch 

1e prijs Open Z Rowan Renee Amerikaans 

2e prijs Open Corps Tendu Gian Cruz Filipijns 

3e prijs Open Through the Lens of Desire Kris Sanford Amerikaans 
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1e prijs Single Images LGBT Pride Bans in Istanbul Akın Çeliktaş Turks 

2e prijs Single Images Dinner Time of the family Nobuhiro Shirai Japans 

3e prijs Single Images The Omega Experience Benny Antoniw Belgisch 

Special mention Reynas Delas Flores: ‘Manila’s 

Golden Gays’ 

Geloy Concepcion Filipijns 

Special mention Manhattan Sunday 05:14 Richard Renaldi Amerikaans 

 

 

 

     
  

                        

 

           
 

Boven v.l.n.r.: Days of melancholy © Vincent Gouriou; Beirut Sun Tanners © Vianney Le Caer; Samantha Flowers © Benedicte 

Desrus; midden v.l.n.r.: Manhattan Sunday: 05:14 © Richard Renaldi; Through the Lens of Desire © Kris Sanford; Z © Rowan 

Renee; onder v.l.n.r.: Ekifire © Frederic Noy; Section © Elena Anosova, The Omega Experience © Benny Antoniw 
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2. Centrale expositie 

Op vrijdag 16 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 10 september tot en met zondag 16 

oktober.  

 

De prijsuitreiking en opening vonden een 

week na de start van de expositie plaats 

aangezien het vanwege een groot congres in 

die week niet mogelijk was om betaalbare 

accommodatie te krijgen voor de buitenlandse 

gasten.  

 

 
Publiek tijdens de opening © Steef Fleur 

 

In totaal bezochten 13.156 mensen de Oude 

Kerk tijdens de expositie. Het bezoekersaantal 

was aanmerkelijk lager dan vorig jaar, toen 

23.847 bezoekers op de expositie afkwamen.  

 

De voornaamste oorzaak hiervan is dat de 

kerk dit jaar niet meedeed aan de Open 

Monumentendagen. Vorig jaar leverde dat 

6.400 extra bezoekers op. De rest van de 

daling hangt daar mogelijk mee samen: de 

Open Monumentendagen vonden altijd plaats 

in de eerste weken van de expositie. We 

missen nu het multipliereffect van mond-tot-

mond reclame van die bezoekers.  

We hadden meer publiciteit, dus daar zoeken 

we de verklaring niet. De Oude Kerk meldde 

dat alle musea last hadden van de warme 

dagen medio september, en het schijnt dat er 

minder Aziatische toeristen naar Europa 

kwamen dit jaar, vanwege de aanslagen.  

 

Bezoekers van Unseen kregen net als vorig 

jaar korting op de toegang voor de Oude Kerk.  

 

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 Polarity van de 

Oekaraïense fotograaf Lana Yanovska, die 

androgyne mensen eenmaal meer klassiek 

mannelijk en eenmaal meer vrouwelijk 

fotografeerde. De serie spiegelt de kijker diens 

eigen gendernormen terug en laat zien 

hoezeer gender een performance is.   

 

Polarity © Lana Yanovska 

 

De achtergrondinformatie bij de foto’s stond 

vorige jaren in het Engels op aparte panelen in 

het midden van de expositie. Dit jaar konden 

bezoekers informatiesheets in negen talen 

meenemen langs de expositie.  
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3. Exposities in de open lucht 

Een selectie van zes winnende foto’s was van 

10 september tot en met 17 oktober 2016 te 

zien op het Mercatorplein en het Gustav 

Mahlerplein. Op elke locatie waren drie foto’s 

te zien plus een tekst¬paneel. De foto’s 

rouleerden na drie weken zodat op elk plein 

uiteindelijk alle zes foto’s te zien waren.. 

 

 
Fotopanelen 2016, Gustav Mahlerplein © Dick van Bokhorst 

 
 

De interviewfilms 

Op beide pleinen filmden jongeren interviews 

met voorbijgangers over de foto’s. Hiervoor 

werkten we samen met het jongerenwerk.  

  

 
Still uit interviewfilm 2016 - Mercatorplein  

 
Enkele uitspraken uit de filmpjes: 

 De ontmoetingen die ik met transgenders 

zelf gehad heb, dan had ik toch altijd een 

beetje een vreemd gevoel, alsof het niet 

klopte met de dingen die ik al geleerd had.  

 Volgens mijn geloof, de islam, [..] mag dat 

[transgender zijn] niet zo, dus ik zou mijn 

kind ook wel opvoeden dat het niet mag. 

 Nee, hand in hand lopen gaat te ver. Een 

koppel loopt hand in hand. Twee jongens 

lopen niet hand in hand.  

 [Vrouwen die in het openbaar intiem 

zijn?]  Ik zou het heel raar vinden om het 

voor de eerste keer te zien, een beetje 

verbaasd, maar [..] ik zou niet iets tegen 

hun zeggen als “mag niet” of zo.  

 Van mij mag dat. Een heterostel doet dat 

toch ook?  

 Als ik twee mannen elkaar zie zoenen, dan 

vind ik het gewoon.. misselijkmakend.  

De filmpjes zijn te zien op ons Youtube kanaal: 

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

 

4. Randprogramma 

Het randprogramma bestond dit jaar uit: 

 De prijsuitreiking en opening op 16/09 

 Zes Speak Up! jongerendebatten  

 

 
V.l.n.r.: Vincent Gouriou, Vianney Le Caer, Akın Çeliktaş, 

Gian  Cruz, Lana Yanovska, Sunil Gupta © Steef Fleur 

 
Prijsuitreiking en opening 

Wegens beperkt budget konden we dit jaar 

alleen de winnaar van de Award naar 

Amsterdam halen. Vier andere winnaars 

konden op eigen gelegenheid komen, zodat er 

alsnog vijf van de veertien winnaars aanwezig 

waren bij de prijsuitreiking.  

http://www.youtube.com/pridephotoaward
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Jurylid Sunil Gupta gaf een persoonlijke 

toelichting op de keuzes van de jury. De 

prijsuitreiking en opening werd zeer goed 

bezocht, er waren 300-350 mensen.  

 

 
Publiek bij de opening © Steef Fleur 

 
Speak Up! youth events 

In zes stadsdelen zijn jongerendebatten 

georganiseerd rond het thema ‘jezelf zijn’: 

 10 november in Ostadetheater SD Zuid  

 16 november in Argan SD Nieuw-West  

 2 december in ’t Landhuis SD West 

 8 december in Grand Café Genieten SD 
Oost  

 9 december in De Valk SD Noord  

 SD Zuidoost - locatie en datum volgen 

 

 
Speak Up! debat 2015 in Argan © Kathy Harris 

 
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.  

 

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 2016 in Amsterdam reizen we naar 

bestemming in binnen- en buitenland.  

 

In Hengelo (OV) 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 24 februari tot en met 27 maart 2016 

waren winnende foto’s van 2015 te zien in de 

HeArtGallery.  

 

Van 24 maart t/m 1 april 2016 toonden we 

foto’s op het Ministerie van Buitenlandse 

Zaken ter gelegenheid van de jaarlijkse 

ambassadeursconferentie. We spraken met 

enkele ambasadeurs over mogelijke samen-

werking bij exposities in het buitenland.  

 

Een selectie foto’s rond het thema mensen-

rechten was te zien in de centrale Openbare 

Bibliotheek te Amsterdam op het IHLIA-plein 

van 3 mei t/m 12 juni 2016.  

 

 
Panelen op het Kruisplein © Rotterdam Pride 

https://youtu.be/aYNvbba2Rew
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Vanaf 22 september, de start van Rotterdam 

Pride 2016, stonden fotopanelen met negen 

winnende foto’s van 2015 op het Kruisplein.  

  

 
Poster van de expositie ‘Out Frames’ in MAMbo, Bologna 

 

 

Op uitnodiging van het Gender Bender Festival 

in Bologna, Italië is van 27 oktober t/m 27 

november 2016 een selectie hoogtepunten uit 

de eerste zes edities te zien in MAMbo, het 

Museum van Moderne Kunst van Bologna 

onder de titel ‘Out Frames’.  

 

In februari en maart 2017 tonen we foto’s in 

het Erasmus Huis te Jakarta, in samenwerking 

met Document Our History Now en de 

Nederlandse ambassade. 

 

6. Publiciteit 

De bekendmaking van de winnaars in juli 

genereerde de  meeste publiciteit, zowel in 

binnen- als buitenland (waaronder enkele 

publicaties in Japan en de Filippijnen, waar 

winnaars vandaan kwamen).  

 

 
Winnende serie Lana Yanovska in NRC  

 
Het NRC pikte de serie ‘Polariteit’ van Lana 

Yanovska op ter illustratie van een artikel over 

erkenning van genderdiversiteit.  

 

 
Winnende serie Bénédicte Desrus in De Volkskrant  

http://www.genderbender.it/en/events/out-frames/
http://www.mambo-bologna.org/mostre/mostra-218/
http://documentourhistorynow.org/
http://www.goodnewspilipinas.com/two-filipino-photographers-given-pride-photo-awards/
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De Volkskrant publiceerde de serie die de 

eerste prijs won in Stories, ‘Samantha Flores’, 

van de Franse fotograaf Bénédicte Desrus.  

 

Bij de opening waren drie cameraploegen 

aanwezig, o.a. van Out Tv en MVS GayStation. 

NU.nl en fotografiemagazine GUP schreven 

artikelen n.a.v. de opening en RTL Nieuws 

publiceerde een slideshow met winnende 

foto’s.  

 

De expositie werd verder aangekondigd op de 

narrowcasting van iamsterdam.nl/uit, op 

locaties zoals Schiphol en VVV’s.  

 

 
Narrowcasting iamsterdam.nl/uit © foto: Piet Musters 

 
De bekendmaking van de Publieksprijs leidde 

tot publicaties in enkele regionale dagbladen 

met een foto uit Vincent Gouriou’s serie 

‘Mélanie’, die op de tweede plaats eindigde.  

 

 
Screenshot ‘In Beeld: Samantha Flores’ op OUT Tv.nl 

Tenslotte loopt sinds oktober een wekelijkse 

serie op de website van OUT Tv (‘In Beeld’) 

waarin steeds een winnaar centraal staat.  

 

 

7. Financiën 

Aangezien we de definitieve begroting dit jaar 

door omstandigheden pas in een zeer laat 

stadium konden aanleveren, zijn er weinig 

afwijkingen.  

 

De belangrijkste verschillen tussen de project-

afrekening en de definiteve begroting zijn: 

 Lagere honorering sponsorwerver (€ 6.000 

en € 1.000 BTW)  

 Doorbelasting administratiekosten aan 

activiteiten stadsdelen (€ 600) 

 Opbrengst Vrienden ruim € 3.000 lager dan 

begroot (doel niet gehaald) 

 Eigen middelen ruim € 5.000 lager dan 

begroot (sluitpost) 

 

De honorering van de sponsorwerver hing 

samen met het bereikte resultaat. Aangezien 

de gestelde doelen niet zijn behaald, is een 

lagere vergoeding overeengekomen.  

 

Bij de definitieve begroting hebben we de 

verschillen met de aanvraagbegroting reeds 

toegelicht. Dat betrof o.a. het feit dat we de 

BTW op kosten gerelateerd aan de expositie 

kunnen terugvorderen nu we een deel van de 

entreegelden ontvangen en daar BTW over 

afdragen. Om vergelijking van de bedragen 

mogelijk te maken, zijn die in de afrekening 

inclusief BTW vermeld en zijn de af te dragen 

en terug te vorderen BTW-bedragen (totalen) 

apart vermeld. Desgewenst is een overzicht 

van de realisatie exclusief BTW beschikbaar.  

 

De financiële verantwoording is in een apart 

document opgenomen, als bijlage bij het 

inhoudelijk verslag. 

 

https://youtu.be/xi9tPstumRQ
https://www.youtube.com/watch?v=8q9L1R3UkLc
http://www.nu.nl/uitgaan/4321476/pride-photo-award-moet-discussie-gender-problematiek-verbreden.html
http://www.gupmagazine.com/articles/its-all-about-freedom-pride-photo-award-and-exhibition
http://www.rtlnieuws.nl/buitenland/lust-verdriet-en-angst-zo-leven-homos-en-transgenders-wereldwijd-fotos
http://www.out.tv/nl/in-beeld-samantha-flores/nieuws/item?832265
http://www.out.tv/nl/in-beeld-samantha-flores/nieuws/item?832265
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8. Organisatie en partners 

Dit jaar waren 62 vrijwilligers actief, evenveel 

als in 2015.  

 

Een team van 29 hosts ontving het publiek bij 

de centrale expositie en verzorgde op verzoek 

rondleidingen. Verder waren er dertien 

mensen bezig met het schrijven, vertalen en 

proofreaden van teksten, zes met het maken 

van filmpjes, acht met het opbouwen en 

afbreken van exposities, vijf met het nieuwe 

project Dichtbij Huis en twee met software en 

IT. Zes waren er actief als fotoscout: een veel 

kleinere groep dan in vorige jaren.  

 

 
Hosts Henk en Ypke © Caroline Corcoran 

 
Het blijkt de laatste jaren lastig om vrijwilligers 

te vinden, zowel mensen die zich kunnen 

vastleggen op diensten als mensen die langere 

tijd een bepaalde taak op zich willen nemen, 

zoals fotoscouts.  

 

 

Het team van Pride Photo Award bestaat 

verder uit freelancers en stagiairs: 

 Joeri Kempen, project manager 

 Marga Rotteveel (Photorevolt), curator  

 Martine van Duijn, relatiebeheerder  

 Michl Sommer (Featuring), ontwerp 

expositie  

 Rishmie Koers, stagiair communicatie  

 Tineke Siberg (Contactus), grafisch 

ontwerp 

 

Het bestuur van Pride Photo Award bestaat uit: 

 Margriet van der Linden, voorzitter  

 Piet Boogert, secretaris 

 Wiebe de Vries, penningmeester 

 Dick 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  


