
Viermerenstraat 15
3078ZW Rotterdam

06-28021049
rafaelphilippen@beeldmix.nl

www.beeldmix.nl
Bank NL04ABNA0822580373

KvK 71577904
RSIN 858770143 culturele ANBI

Stichting Beeldmix is opgericht op 2 mei 2018 in samenzijn van bestuursleden en initiatiefnemer 
Rafaël Philippen.  

Vanaf 15 september 2018 zijn de eerste vier De Mix projecten bij elkaar te zien in het Nederlands 
Fotomuseum. Bij de opening zijn initiatiefnemer en het voltallige bestuur aanwezig, en wordt de 
eerste serie De Mix publicaties (ontworpen door grafisch bureau ‘Het echte werk’) gepresenteerd. 
Vanaf nu zal bij elk De Mix project en tentoonstelling ook een publicatie in deze serie verschijnen.  

Voor het Nationaal Militair Museum hebben we de tentoonstelling Vliegveld Soesterberg mogen 
maken. Van 8 oktober 2017 tot en met 4 februari 2018 was de vierde tentoonstelling van De Mix 
‘De Boswachter’ in het Museum Kranenburgh in Bergen te zien.  

In samenwerking met het Nederlands Fotomuseum Rotterdam en de kunstacademie AKV St. Joost 
Breda is een ‘Mini Mix’ project georganiseerd. Tijdens een vierdaagse workshop kregen zeven 
studenten van de AKV St. Joost eenzelfde opdracht als uitgenodigde fotografen voor de Mix, en 
hebben zij deze aan de hand van een specifiek thema en een historische fotograaf uitgevoerd.  

Vanaf midden oktober komt projectleider Loïs Claassens op projectbasis het team versterken. 

Er is de laatste hand gelegd aan een overzichtstentoonstelling van de eerste vier de Mix projecten 
in de Airport Library op Schiphol, voor de opening op 31 januari 2019. Hierbij zal een speciale 
Engelstalige publicatie verschijnen met een gedicht van Ester Naomi Perquin, dat zij speciaal voor 
deze tentoonstelling heeft geschreven.  

Voorbereidingen voor de tentoonstelling ‘Kinderen van de Oorlog’ in Museum Het Valkhof in 
Nijmegen zijn getroffen. Voor dit vijfde project van De Mix is Nijmeegse fotograaf Annie van 
Gemert uitgenodigd te reageren op historische foto’s en verhalen uit het archief van Werkgroep 
oorlogsdoden Nijmegen. De tentoonstelling opent op 14 februari 2019.   

Gesprekken zijn gestart ter voorbereiding van een nieuwe reeks projecten in 2019 en 2020.  



Balans per 31 december 2018 na resultaat bestemming

Vaste activia
Materiele vaste activa 
inventaris 

Liquide middelen 

Totaal   

Stichtingskapitaal 
Algemene reserve
Bestemmingsreserve

Kort lopende schulen
Omzet belasting
Nog te betalen bedragen

Netto omzet

Inkopen 
Financierings kosten 
Algemene kosten 

Bestemmingsreserve 
tentoonstelling 2019 

31 december 2018
euro

31 december 2017 
euro
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0,00
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0,00
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31 december 2018
euro

31 december 2017 
euro

PASSIVA 

Staat van baten en lasten in 2018 

2018
euro

2017 
euro

BATEN 

2018
euro

2017 
euro

LASTEN 


