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Overzicht toegekende kredieten 15 maart 2020 – 15 mei 2021



Voorwoord 

Kredietperiodes 

Lokale nieuwsmedia die aan de voorwaarden van het Tijdelijke Steunfonds voor Lokale Nieuwsvoorziening 
voldeden konden op aanvraag een krediet ontvangen voor een periode van 3 maanden of meer. In totaal zijn 
er vijf aanvraagrondes geweest in 2020 en 2021 voor vier kredietperiodes. De kredietperiodes waarvoor 
steun aangevraagd kon worden waren: 15 maart – 15 juni, 15 juni – 15 september, 15 september – 15 december 
2020 en 15 december 2020 - 15 mei 2021. Aanvragers konden voor een opeenvolgende kredietperiode een 
verlengingsverzoek van hun krediet indienen. Daarmee werd de looptijd van het krediet verlengd en de 
hoogte aangepast. Meer informatie over het Tijdelijk Steunfonds voor Lokale Informatievoorziening kunt u 
terug lezen op www.svdj.nl/steunfonds.  

Waarom dit overzicht? 

Het Tijdelijk Steunfonds voor Lokale Informatievoorziening is een subsidie die uit publiek geld wordt betaald. 
We willen zo transparant mogelijk zijn over de besteding van publiek geld.  

Welke gegevens 

In dit overzicht kunt u de volledige lijsten vinden van toegekende kredieten per nieuwsmedium. Daarnaast ziet 

u in welke provincie deze actief is en indien van  toepassing onder welke uitgever/overkoepelende organisatie 
het nieuwsmedium valt. 

Het overzicht is een moment opname. Op dit moment staan er alleen de toegekende kredieten in vermeld en 
nog geen vaststelling van de uiteindelijke subsidie. Na afloop van de kredietperiode heeft de aanvrager een 
half jaar de tijd een omzettingsverzoek van het krediet in te dienen. Na beoordeling van het Stimuleringsfonds 
vindt er een subsidievaststelling plaats. De definitieve bedragen kunnen afwijkend zijn van de toekenningen. 
Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.  

Download 

Via onderstaande link kunt u het overzicht downloaden in een Excel format. De overzichten voor de vier 
kredietperiodes zijn per tabblad te bekijken.  

>> download overzicht <<

http://www.svdj.nl/steunfonds
https://www.svdj.nl/wp-content/uploads/2021/09/Download_Overzicht-toegekende-kredieten-Steunfonds-2020-2021.xlsx
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