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Woord vooraf 
¬ geschreven door Peter Smet | Algemeen directeur 

We hebben in 2021 veel afscheid genomen – en vooruitgekeken. Allereerst natuurlijk van onze directeur, René 
van Zanten, die na elf jaar welverdiend met pensioen ging – en het stokje aan mij overdroeg. Maar ook in ons 
beleid namen we veelvuldig afscheid. Na een laatste ronde in het voorjaar, werd het Tijdelijk Steunfonds voor 
Lokale Informatievoorziening gesloten. Met zo’n 35 miljoen euro aan steun voor honderden organisaties, de 
grootste operatie uit de geschiedenis van Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SVDJ). De afwikkeling 
loopt ook in 2022 nog door, dus het eindresultaat laat nog even op zich wachten. Maar vooralsnog kunnen we 
met zekerheid stellen dat het een onmisbaar instrument is geweest om, juist op lokaal niveau, mensen op de 
hoogte te houden van noodzakelijke informatie. 

Het zou te makkelijk zijn om onze andere activiteiten buiten beschouwing te laten, ook al waren deze in 
financiële omvang veel kleiner. Minder belangrijk waren ze namelijk zeker niet. In 2021 eindigde ook een 
kabinetsperiode, die voor SVDJ van grote betekenis is geweest. Inhoudelijk gezien rondden we de pilot 
Professionalisering Lokale omroepen af. De resultaten van- en lessen uit deze pilot vormen een belangrijke 
voedingsbodem voor nieuw beleid op het gebied van lokale journalistiek. En we konden het jaar afsluiten met 
het coalitieakkoord van Rutte IV, waaruit bleek dat hier absoluut ruimte voor is. 

Daarnaast namen wij afscheid van de oorspronkelijke Regeling Onderzoeksjournalistiek. Na drie jaar ervaring 
te hebben opgedaan met een brede regeling, was het tijd voor een volgende stap met meer maatwerk. Vier 
heldere sporen waren het resultaat, die specifieker passen bij verschillende doelgroepen en manieren om 
onderzoeksjournalistiek structureel te borgen in de sector. Ook hier zagen wij in het coalitieakkoord grote 
aanmoediging, doordat ook het belang van onderzoeksjournalistiek opnieuw werd onderschreven. Dat hier 
meer in wordt geïnvesteerd, moedigen we alleen maar aan; er zijn nog uitdagingen genoeg.  

2021 was ook het jaar dat we afscheid namen van het oude normaal. Van oorsprong fysieke evenementen 
werden niet uitgesteld, maar digitaal georganiseerd. Programma’s als de Accelerator hebben zich definitief 
digitaal gevestigd, met de mogelijkheid uit te wijken naar fysiek – in plaats van andersom. Het nieuwe normaal 
is nog niet bekend, maar ook binnen onze organisatie zijn we er wel naar op zoek. Een zoektocht die soms 
onwennig is, maar waar SVDJ noch de sector voor terugdeinst.  

We kijken dan ook uit naar 2022. Het huidige kabinet heeft belang van journalistiek duidelijke erkend. De 
bereidwilligheid om te investeren in journalistiek groot . In aanloop naar nieuwe maatregelen zullen wij onze 
kennispositie zoveel mogelijk verzilveren, om bij te kunnen dragen aan nieuw beleid. Dit verslag van 2021 
biedt al de nodige aanknopingspunten. 
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Bestuursverslag 

1 De Organisatie 
1.1 Algemeen 
Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek opereert op grond van de Mediawet 2008. Het SVDJ draagt bij 
aan een gezonde journalistieke infrastructuur in Nederland. Dit gebeurt door de drie pijlers van deze 
infrastructuur te stimuleren: organisatieontwikkeling, verdieping en vernieuwing. Daarnaast wordt doorlopend 
gezocht naar nieuwe terreinen om met impact de journalistieke infrastructuur te versterken. Activiteiten 
bestaan uit een wisselwerking tussen kennisdeling, begeleiding en subsidie. SVDJ kenmerkt zich als een 
overheidsorganisatie, een onafhankelijke en neutrale verbinder in de sector, gestoeld op ondernemerschap 
en met een blik op de lange termijn. 

Afgezien van de middelen voor het Tijdelijk Steunfonds voor Lokale Informatievoorziening, die gedeeltelijk 
afkomstig waren van het Ministerie van Financiën, wordt SVDJ gefinancierd door het Ministerie van OCW.  

Een verdere toelichting op de regelingen en de verrichte activiteiten hierbinnen, onderzoeken en 
evenementen, zijn in de respectievelijke hoofdstukken van dit jaarverslag te lezen. Voor een uitgebreide 
geschiedenis van het SVDJ kan de website van het SVDJ worden geraadpleegd. 

1.2 Bestuur en Directie 
Het SVDJ wordt geleid door een Bestuur, bijgestaan door de Directie. Tot 1 januari 2022 werd de rol van 
Algemeen Directeur bekleed door René van Zanten. Per 1 januari 2022 is deze rol overgenomen door Peter 
Smet. Het Bestuur bestond in 2021 uit de volgende leden: 

De heer F. (Frits) van Exter, voorzitter 

Benoemd per 1 september 2016 en herbenoemd per 1 september 2021. Met ingang van 1 september 2018 
benoemd tot voorzitter. 

Mevrouw dr. A.G.D. (Andra) Leurdijk, vicevoorzitter 

Benoemd per 1 maart 2011, en herbenoemd per 1 maart 2016. Met ingang van 8 oktober 2018 benoemd tot 
vicevoorzitter. Vanwege einde zittingstermijn afgetreden per 1 maart 2021. 

Mevrouw. M. (Maike) Olij, thesaurier en vicevoorzitter 

Benoemd per 1 juni 2019. Met ingang van 1 juni 2019 benoemd tot thesaurier en met ingang van 16 juni 2021 
benoemd tot vicevoorzitter  

De heer R. (Roy) Khemradj 

Benoemd per 1 augustus 2012 en herbenoemd per 1 augustus 2017. 

De heer F. (Freek) Staps 

Benoemd per 1 september 2018. 

Mevrouw. dr. Y. (Yael) de Haan.  

Benoemd per 1 maart 2021 
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De heer. H.  (Harold) Rimmelzwaan 

Benoemd per 1 maart 2021 

De leden van het bestuur worden voor een periode van vijf jaar benoemd. Op grond van de Mediawet 2008 is 
voor bestuursleden herbenoeming voor één aansluitende periode van vijf jaar mogelijk. Het bestuur kan 
volgens de Mediawet 2008 uit maximaal zeven leden bestaan. 
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2. Verslag over 2021
2.1 Innovatie in de journalistiek 
In 2021 hebben wij opnieuw de tijdelijke subsidieregeling Journalistieke Innovatie (voorheen persinnovatie) 
uitgevoerd, na instemming van de minister van OCW. Voor deze tijdelijke subsidieregeling Journalistieke 
Innovatie 2021 is EUR 1 miljoen vrijgemaakt, waarvan EUR 750.000 beschikbaar is voor subsidieverlening en 
EUR 250.000 voor advisering en begeleiding van de aanvragers.  

De subsidieregeling is in 2021 vormgegeven als een begeleidingsprogramma onder de noemer ‘SVDJ 
Accelerator’. Dit begeleidingsprogramma stond open voor maximaal 12 deelnemende teams, die zich richtten 
op het ontwikkelen van vernieuwende journalistieke producten, diensten of werkwijzen. Aan 12 deelnemers is 
in 2021 totaal een bedrag toegewezen van EUR 573.836, Verderop in dit jaarverslag leest u meer over de 
toegelaten deelnemers. 

In 2021 is naast de regeling Journalistieke Innovatie voor het tweede jaar op rij de Accelerator Light 
uitgevoerd. In dit begeleidingsprogramma wordt geen subsidie verleend, maar enkel kennis gedeeld en de 
mogelijkheid tot verdieping op maat.  

2.2 Versterking regionale en lokale journalistiek 
Nadat in augustus 2020 de laatste van de vier projecten (‘mediacentra’) werd afgesloten, stond in 2021 de 
evaluatie van de subsidieregeling op de agenda. In het kort richtte de regeling zich op het versterken van de 
lokale nieuwsvoorziening. Nieuwsorganisaties werden uitgedaagd om samen te werken met 
onderwijsinstellingen, startups en relevante partners en nieuwe wegen te verkennen. 

In 2015 en 2016 werden vier zogenoemde ‘mediacentra’ geselecteerd, die elk aanspraak konden maken op 
een subsidie voor drie jaar. Het ging daarbij om uiteenlopende vormen van samenwerking, waarbij in de 
verkenning in het ene geval een wat zwaarder accent lag op innovatie en er in het andere geval juist wat meer 
wat meer nadruk lag op organisatorische professionalisering.  

Wat zijn de belangrijkste lessen als het gaat om samenwerking tussen dergelijke verschillende partijen en wat 
is er terecht gekomen van hun ambities om de lokale nieuwsvoorziening te versterken? De evaluatie laat een 
wisselend beeld zie. Bij twee centra waar de samenwerking vooral in het teken stond van organisatorische 
professionalisering werden hoopgevende resultaten geboekt: een toename van lokaal nieuws, aandacht voor 
bestuurlijke dossiers die eerder onderbelicht bleven en publiek dat erin slaagde de betrokken media te vinden, 
getuige bereikcijfers en de hoge opkomst bij debatten en online redactievergaderingen. 

De andere twee mediacentra zochten vooral naar innovatieve oplossingen bij versterking van de 
nieuwsvoorziening en riepen daarbij de hulp in van opleidingen op het gebied van journalistiek en digitale 
vormgeving. Ook hier resulteerde de samenwerking in een aantal interessante projecten, maar door 
verschillende verwachtingspatronen bij de samenwerkingspartners landden die veelal niet op de werkvloer. 
Opvallend was verder dat aard van de partners doorslaggevend bleek voor de bestendiging van 
samenwerking na de subsidie: tussen nieuwsorganisaties onderling bleek die levensvatbaarder dan tussen 
nieuwsorganisaties en opleidingsinstituten.  

Vanzelfsprekende zullen de lessen uit deze evaluatie betrokken worden bij het opstellen van toekomstige 
subsidieregelingen van het SVDJ. 

2.3 Sponsorregeling 
Sinds 2010 hebben wij een bedrag van EUR 50.000 per jaar beschikbaar voor sponsoring van kortdurende 
projecten die verband houden met de taak- en doelstelling van het SVDJ of met de vrijheid van meningsuiting. 
In 2021 zijn in totaal zes activiteiten voor een totaalbedrag van EUR 28.631 gesponsord door het SVDJ. In 
hoofdstuk drie wordt hier verder op ingegaan. 
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2.4 Onderzoek 
Onderzoek is een belangrijke activiteit voor SVDJ. Het levert noodzakelijke kennis en inzichten op, die 
vervolgens breed met de sector kunnen worden gedeeld. Concreet handelingsperspectief in een snel 
veranderende sector staat hierbij centraal. Onderzoeken kunnen worden uitgevoerd door SVDJ zelf, maar 
ook in opdracht of op aanvraag door andere partijen. In dit hoofdstuk worden enkel de onderzoeken 
aangehaald die door SVDJ zelf of in opdracht van SVDJ zijn uitgevoerd. 

Scenariostudie: Journalistiek 2035 
In 2016 presenteerde SVDJ een eerste scenariostudie, waarin vier verschillende scenario’s werden 
geschetst voor de journalistiek in 2025. Vijf jaar later achtte SVDJ het tijd om dit richtinggevende onderzoek te 
herhalen, met vier scenario’s voor 2035. Net als het eerdere onderzoek, werd dit uitgevoerd door Van de Bunt 
Adviseurs. De scenario’s geven inzicht langs welke lijnen de journalistiek zich zou kunnen ontwikkelen en wat 
dit voor gevolgen heeft voor de toekomstige staat van de sector. De verwachting is dat dit onderzoek, net als 
in 2016, bij kan dragen aan toekomstige keuzes in beleid. Het onderzoek is in november 2021 in ontvangst 
genomen door toenmalig demissionair minister van voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media (BVOM), 
Arie Slob.  

Diversiteitsonderzoek 
In 2021 heeft SVDJ Publinc Academy opdracht gegeven tot een onderzoek. Met dit onderzoek moest worden 
gekomen tot praktische handelingsperspectieven op het gebied van diversiteit en inclusie in de journalistieke 
sector. Aan deze opdracht heeft Publinc Academy ruimschoots voldaan. Binnen verschillende thema’s en met 
tal van cases zijn concrete handelingsperspectieven opgeleverd, waar SVDJ in 2022 praktisch vervolg aan 
gaat geven. 

Lokale omroepen op stoom: de weg naar professionalisering 
In het voorjaar van 2021 verscheen het tussentijds advies over professionalisering van lokale omroepen. 
Ervaringen uit de eerste helft van de pilot op het gebied van organisatie, financiering, nieuwsaanbod en online 
nieuwsbereik vormden hiervan de belangrijkste bestanddelen. Aanvullend werd door een extern 
onderzoeksbureau gekeken naar de mate van politieke inmenging bij omroepen vanuit de gemeente. Op 
basis van de uitkomsten in het onderzoeksrapport heeft het SVDJ een aantal aanbevelingen gedaan aan de 
demissionair minister voor BVOM, over de vraag wat de beste manier is om te komen tot structurele 
professionalisering en wat hier materieel en immaterieel voor nodig is. 

De pilot ging op 1 maart 2020 van start, voor de duur van 2 jaar. In totaal 20 projecten van 26 omroepen 
werden eind 2019 geselecteerd voor deelname en kregen de gelegenheid om journalisten aan te stellen – in 
totaal ging het om 60 fte – die de continuïteit, spreiding, diepgang en kwaliteit van de lokale nieuwsvoorziening 
moesten helpen verbeteren. Met de coronapandemie diende zich direct een kans aan om te laten zien waar zij 
met extra middelen toe in staat waren; een handschoen die met beide handen werden opgepakt. Parallel werd 
gewerkt aan het komen tot een stabiele journalistieke organisatie en experimenteerden omroepen met 
nieuwe vormen van lokale journalistiek. 

Het onderzoeksrapport liet zien dat lokale omroepen een rol kunnen spelen in de lokale nieuwsvoorziening. 
De aanbevelingen uit het tussentijds advies zijn een eerste voorzet bij het maken van keuzes voor het 
versterken van lokale journalistiek. In het voorjaar van 2022 is een eindevaluatie van de gehele pilotperiode 
voorzien.  
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Nieuwsstand 
Met de Stand van de Nieuwsmedia (kortweg: Nieuwsstand) beoogt het SVDJ invulling te geven aan zijn 
ambitie om te fungeren als kenniscentrum op het gebied van journalistiek ten behoeve van de sector, 
opleidingen en de politiek. Op dit online platform van het SVDJ worden bestaande en nieuwe onderzoeksdata 
m.b.t. journalistiek gepresenteerd, becommentarieerd en doorlopend geactualiseerd. Hierbij wordt 
samengewerkt met (inmiddels oud-) lector van de Hogeschool Utrecht, Piet Bakker. 

2.5 Onderzoeksjournalistiek 
In 2021 zijn enerzijds 26 projecten die we in 2020 hebben toegekend aan de slag gegaan. Anderzijds stond dit 
jaar in het teken van het omvormen van de subsidieregeling op basis van onderzoek dat we samen met 
eerdere deelnemers hebben uitgevoerd. 

Doel van deze regeling is om een zinvolle bijdrage te leveren aan de infrastructuur op het gebied van 
onderzoeksjournalistiek in Nederland. Aan dit doel hebben we invulling gegeven middels een subsidieregeling 
die bestemd was voor de oprichting en uitbreiding van onderzoeksredacties in Nederland. In 2020 stond de 
regeling in deze vorm voor het laatst open; 2021 was het laatste jaar waarin toekenningen uit deze regeling 
werden uitgevoerd. Het grootste deel van de toegekende subsidie is bedoeld als bijdrage aan 
arbeidsplaatsen op deze redacties. De regeling richtte zich verder voor een belangrijk deel op regionale en 
lokale initiatieven, aangezien specifiek op dat niveau de infrastructuur is geërodeerd en de noodzaak van 
versterking het hoogst is.  

In 2020 is met dit doel een bedrag van EUR 2,5 miljoen toegekend aan in totaal 26 projecten die in 2021 
verspreid over Nederland zich hebben doorontwikkeld op onderzoeksjournalistiek vlak. Voor een deel van de 
projecten stond het jaar in het teken van verduurzaming, waarbij zij in toenemende mate de subsidie als 
vliegwiel hebben kunnen gebruiken en een eigen vervolg, los van de subsidie, hebben kunnen geven aan 
hetgeen ze eerder met middelen van het SVDJ deden. Naast een stimulans aan de werkgelegenheid en 
talentontwikkeling, hebben onderzoeksredacties de aard en het aantal samenwerkingen dat ze aangaan 
geïntensiveerd en hebben met name lokale partijen gebouwd aan een onderzoeksjournalistieke werkcultuur 
en hun rol als lokale waakhond vormgegeven. 

Tussen 20 september en 22 oktober 2021 hebben we een vierde aanvraagronde voor de subsidieregeling 
Onderzoeksjournalistiek opengesteld. Na uitgebreid onderzoek naar de effectiviteit van de regeling tot 
dusver, stond deze nieuwe ronde in het teken van een vernieuwde regeling. De generieke subsidie van 
voorheen heeft daarmee plaatsgemaakt voor een meersporenbeleid, waarmee we onze steun (financieel en 
inhoudelijk) meer afstemmen op de behoeftes en omstandigheden waarin mediaorganisaties verspreid over 
het land opereren en de specifieke uitdagingen die het veld kenmerken. In hoofdstuk 3 staat uitgebreider 
beschreven hoe de subsidieverlening binnen deze regeling is opgezet en uiting heeft gekregen. 

2.6 Tijdelijk Steunfonds Lokale Informatievoorziening 
In 2021 werd een aanvullende, vijfde ronde uitgevoerd van het Tijdelijk Steunfonds Lokale 
Informatievoorziening. Door de hernieuwde maatregelen tegen de verdere verspreiding van Covid-19, kwam 
de lokale informatievoorziening opnieuw in het gedrang. Aanvullende kredieten werden daarom verstrekt 
voor de periode 15 december 2020 tot 15 mei 2021. In deze ronde werd EUR 5.641.064 toegekend aan 
kredieten, aan in totaal 273 partijen. Op basis van de verantwoording van deze kredieten, moet blijken welk 
aandeel wordt omgezet in een subsidie in de vorm van een uitkering. 

2.7 Kennisdeling 
Het SVDJ zet zich op meerdere vlakken in om kennis die voortkomt uit eigen programma’s en onderzoeken, 
maar ook extern vergaard, te delen met de journalistieke praktijk, wetenschap en politiek. Deze kennisdeling 
geschiedt door het organiseren van fysieke of digitale evenementen en bijeenkomsten en door de website in 
te zetten voor het verspreiden van redactionele artikelen en eigen onderzoek. Daarbij wordt actief gebruik 
gemaakt van sociale media en nieuwsbrieven om de journalistieke sector te bereiken.  
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Website 
De website van het SVDJ wordt al jaren ingezet als kennisplatform over journalistieke vernieuwing. Ooit 
gestart vanuit de gedachte de lessons learned van gesubsidieerde projecten te delen met de sector, wordt de 
site steeds meer een nieuwssite over vernieuwing en ontwikkelingen van de journalistieke sector in binnen- en 
buitenland, met daarbij natuurlijk aandacht voor de eigen projecten.  

Naast inhoudelijke thema's over de journalistiek hebben we in het afgelopen jaar veel aandacht besteed aan 
de deelnemende projecten van diverse subsidieregelingen. Dit met als doel een podium te bieden voor de 
projecten en daarnaast de sector te inspireren en kennis te laten maken met nieuwe initiatieven of 
samenwerkende redacties.  

In 2021 is er voor het vijfde jaar op rij een serie interviews onder de noemer 'de Voorspellers' gemaakt. Deze 
serie bevatte 15 interviews met bekende en minder bekende journalisten en mediamakers met daarin hun visie 
op het journalistieke jaar 2022. Deze serie is inmiddels welbekend in journalistiek Nederland en wordt ook in 
2022 weer opgepakt.  

De vernieuwde website bood in 2021 een betere infrastructuur voor het delen van lessons learned van de 
projecten en bijeenkomsten en is beter toekomstbestendig als het gaat om de beveiliging en software. In het 
komende jaar wordt de website verder ontwikkeld en zal er steeds meer informatie over projecten te vinden 
zijn.  

Bijeenkomsten 
In het kader van kennisdeling organiseert het SVDJ meerdere bijeenkomsten per jaar. Dat kan gaan om een 
kleinschalige debatavond, een onderzoekspresentatie of een grootschalig congres. Uitgangspunt van deze 
bijeenkomsten is altijd het faciliteren van kennisdeling. Daarbij kan het SVDJ optreden als afzender, in 
bijvoorbeeld het geval van een onderzoekspresentatie, maar ook als facilitator waarbij de betreffende 
doelgroepen worden gekoppeld aan interessante initiatieven of start-ups, of bezoekers met elkaar in debat 
kunnen gaan.  

In verband met de coronapandemie en de bijbehorende maatregelen heeft het SVDJ in 2021 minder 
evenementen georganiseerd dan voorgaande jaren. Georganiseerde bijeenkomsten in 2021:  

¬ Regio Vecht Terug, juni 2021: in 2021 heeft het jaarlijkse event Regio Vecht Terug weer doorgang 

gevonden. In juni werd een digitaal event georganiseerd gericht op de ontwikkelingen binnen de lokale en 

regionale journalistiek.  

¬ Presentatie Journalistiek 2035, november 2021: in november werd een onderzoekspresentatie 

georganiseerd gericht op de resultaten van het scenario onderzoek, uitgevoerd door Van de Bunt 

Adviseurs. Vier toekomst scenario’s werden geschetst voor de wereld van 2035. Demissionair minister 

Arie Slob was aanwezig om te reageren op het onderzoek. 

¬ Media van Morgen | verplaatst naar 2022: in het jaar 2021 heeft, door de maatregelen rondom Covid-19, 

het jaarlijkse evenement Media van Morgen wederom geen doorgang kunnen vinden.  Dit evenement 

heeft als doelstelling bezoekers de toekomst van de journalistiek te laten zien, aan de hand van keynotes, 

masterclasses en kersverse start-ups. Tegelijkertijd een moment voor de projecten/teams die het 

Accelerator-traject hebben doorlopen om nieuwe samenwerkingen aan te gaan en opdrachten binnen te 

halen. Om toch de doelstellingen na te streven wordt er in februari 2022 een online talkshow rondom 

Media van Morgen georganiseerd. 
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2.8 Subsidieaanvragen 
In 2021 heeft het SVDJ in totaal 80 subsidieaanvragen ontvangen, tegenover 138 aanvragen in 2020. Het 
lagere aantal ingediende aanvragen in 2021 wordt mede veroorzaakt door het uitstellen van de 
aanvraagperiode voor de regeling Talentontwikkeling naar 2022 en de beëindiging van de regeling 
Professionalisering Lokale Omroepen. 

Van de 80 aanvragen zijn er 41 afgewezen en 37 toegewezen 1. Daarnaast werden 2 ingediende aanvragen 
door de aanvragers ingetrokken. Onder de 37 toegewezen aanvragen bevinden zich 12 innovatieve projecten, 
4 onderzoeksprojecten , 18 projecten binnen de regeling Onderzoeksjournalistiek, 2 sponsoringsprojecten en 
1 project binnen de regeling weerbaarheid. In hoofdstuk 3, bijlage 1 wordt nader op deze projecten ingegaan. 

Naast de reguliere regelingen van het SVDJ kon in 2021 ook aanvragen worden ingediend voor het Tijdelijk 
Steunfonds Lokale Informatievoorziening. Binnen dit speciale steunfonds zijn in 2021 ,278 aanvragen 
ingediend, waarvan er 273 werden toegewezen en 5 zijn afgewezen. In hoofdstuk 3 en bijlage 2 wordt nader 
op deze projecten ingegaan. 

2.9 Projectresultaten 
Er werden in het verslagjaar 57 subsidievaststellingen behandeld van projecten die gefinancierd zijn op grond 
van de verschillende regelingen van het SVDJ: 6 van deze vaststellingen hebben betrekking op de 
Sponsorregeling, 2 verslagen gaan over onderzoeken in het belang van de persbedrijfstak (onderzoek op 
aanvraag), 12 komen voort uit projecten van de regeling Journalistieke innovatie, 4 onderzoeken in opdracht, 5 
projecten binnen de regeling Talentontwikkeling werden succesvol afgerond en tot slot ook 28 projecten van 
de regeling Onderzoeksjournalistiek. 

Binnen het Tijdelijk Steunfonds Lokale Informatievoorziening werden 369 projecten vastgesteld, deze zijn 
niet meegenomen in bovenstaande telling. 

In hoofdstuk 4 en bijlage 1 wordt verder op een deel van de projectresultaten ingegaan. 

1Naast de 37 toewijzingen van aanvragen uit 2021, waren er ook nog 7 toewijzingen van aanvragen uit 2019 en 2020. De vier toewijzingen 
gerelateerd aan de aanvragen uit 2019, betroffen een extra subsidie binnen de regeling Talentontwikkeling. de andere toewijzingen 
waren het resultaat van bezwaarprocedures van aanvragen uit 2020, die in 2021 afgerond werden. 
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3. Subsidieverlening
Het SVDJ is bevoegd om subsidie te verlenen in de vorm van kredieten, kredietfaciliteiten of uitkeringen aan 
door het SVDJ goedgekeurde projecten. 

De wettelijke grondslag voor subsidieverstrekking is gelegen in de Mediawet 2008, nader uitgewerkt in de 
Mediaregeling 2008 en in de diverse tijdelijke regelingen. Aanvragers die voor subsidieverlening in 
aanmerking willen komen moeten voldoen aan de criteria van de desbetreffende subsidieregeling. Voor ieder 
project geldt als algemene voorwaarde dat het moet worden uitgevoerd zoals het is ingediend en dat 
eventuele wijzigingen ter goedkeuring aan ons dienen te worden voorgelegd. 

Dit wordt tussentijds en na afloop van het project getoetst aan de hand van inhoudelijke en financiële 
rapportages over de voortgang van het project. Verder geschiedt de uitbetaling van de subsidie vrijwel altijd in 
tranches, na goedkeuring van tussenrapportages en wanneer is voldaan aan alle overige voorwaarden van de 
subsidieverlening. 

Op grond van de door de toenmalig Minister voor BVOM goedgekeurde begroting 2021 van SVDJ zijn 
verschillende beschikkingen verleend aan SVDJ. Per beschikking wordt bepaald welk bedrag bestemd is voor 
subsidie. Hieronder een overzicht: 

Soort beschikking Hoogte 
beschikking 

Aandeel bestemd voor subsidie 

Regulier EUR 2,2 
miljoen 

EUR 800.000 

Onderzoeksjournalistiek EUR 3,5 
miljoen 

EUR 2.875.000 (EUR 2,5 miljoen voor Onderzoeksjournalistiek, 
EUR 275.000 voor Talentontwikkeling en EUR 100.000 voor 
Weerbaarheid) 

Pilot Professionalisering 
Lokale omroepen 

EUR 500.000 EUR 500.000 

Indien er gedurende het jaar aanvragen zijn voor projecten die van uitzonderlijk belang zijn voor (het behoud 
van) de pluriformiteit of de journalistieke infrastructuur (in de regel onderzoek of exploitatie), gaan die ten laste 
van het weerstandsvermogen.  

Voor de verschillende activiteiten waarvoor subsidie kan worden aangevraagd is een plafond ingesteld zodat 
er geen scheve verdeling van de middelen over de verschillende activiteiten optreedt. 

In de volgende paragrafen worden de afzonderlijke regelingen toegelicht, een overzicht van alle toegewezen 
projecten (incl. subsidiebedragen) is te vinden in bijlage 1. 

3.1 Onderzoek op aanvraag 
Ondersteuning van onderzoeksprojecten die van belang zijn voor de gehele persbedrijfstak, gebeurt op basis 
van artikel 8.15 van de Mediawet 2008. De belangrijkste voorwaarde voor toekenning is dat de 
probleemstelling van het onderzoek past binnen onze doelstellingen en dat de resultaten van het onderzoek 
de bedrijfstak ten goede komen. Aan deze voorwaarde heeft een onderzoeksproject voldaan. 
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3.2 Journalistieke Innovatie 
In 2020 werd besloten om de SVDJ Accelerator op te splitsen in twee programma’s. Naast het reguliere 
programma, waarin de strenge lijn werd voortgezet, werd er voor het eerst de SVDJ Accelerator Light 
georganiseerd.  

Het maximale aantal deelnemende teams voor het reguliere programma werd in 2020 teruggebracht naar 12. 
De werving werd selectiever, de communicatie strenger en zowel de kwantiteit als de kwaliteit van de 
aanmeldingen stegen. Ook werd er nadrukkelijk rekening gehouden met deelnemende teams uit gevestigde 
mediapartijen, naast startups. Daarbij werd besloten, gezien de lange ontwikkeltijd van startups, om ook 
alumni van het programma nogmaals in aanmerking te laten komen voor het programma.  

Ook in 2021 was er ruimte voor 12 teams. Er werden 33 toelatingsverzoeken ingediend. Van de 12 toegelaten 
teams, bestaande uit nieuwe startups, alumni en gevestigde mediapartijen, haalde iedereen de eindstreep. De 
teams verlieten de SVDJ Accelerator met eerste klanten, pilots, interne investeringen bij gevestigde 
mediapartijen of zicht op externe financiering. Daarnaast wordt de innovatieve werkwijze breder ingezet op 
de redacties van de corporate teams.  

Van het totaal beschikbare subsidieplafond van EUR 750.000 is ruim EUR 573.836 gerealiseerd. Hiermee 
bleef ongeveer 23 procent van het subsidieplafond onbenut. Een aantal teams vroeg dit jaar relatief weinig 
subsidie aan. Door deze omstandigheden en door het hoge percentage uitgegeven subsidie in 2020 (95%) 
zien we nog geen aanleiding om maatregelen te treffen.  

Verbeterpunten voor het reguliere programma liggen in 2022 met name in het verder ontwikkelen van 
maatwerk op het gebied van kennisoverdracht bij de deelnemende teams. Ook wordt er in 2022 geïnvesteerd 
in het verbeteren van de communicatie rond de SVDJ Accelerator. De kennis en successen van het 
programma bleven in 2021, net als de voorgaande jaren, beperkt tot de deelnemers van het programma, terwijl 
de bredere sector hier ook kennis van moet kunnen nemen. Dit kan de impact van de SVDJ Accelerator en de 
bekendheid van het SVDJ op dit terrein vergroten.  

Naast het reguliere programma werd in 2021, zoals eerder genoemd, de SVDJ Accelerator Light voor het 
tweede jaar op rij georganiseerd. In dit programma stond de eerste kennismaking met innovatie en de 
verkenning van vroege vernieuwende ideeën in de journalistiek centraal. In dit programma kon geen subsidie 
worden aangevraagd, maar konden deelnemende teams kennis komen halen. Er werden 23 
toelatingsverzoeken ingediend, waar 19 deelnemende teams en eenlingen uit werden geselecteerd. 

Er werd een drietal inspirerende evenementen georganiseerd, waarin de 19 deelnemende teams en eenlingen 
een overzicht kregen van de belangrijkste kaders en methoden in de innovatietheorie, met aandacht voor 
praktijkvoorbeelden uit de journalistiek en workshops om deze kennis aan den lijve te ondervinden. Voor de 
enthousiaste teams was het mogelijk om vervolg te geven aan deze evenementen, door verdiepende sessies 
in te plannen of door experimenten verder uit te werken. Een aantal teams maakte hier gebruik van.  

Het programma was in de opzet aangepast ten opzichte van vorig jaar. In plaats van vier waren er drie 
bijeenkomsten op zaterdagmiddag. De versoepelingen in de maatregelen rondom Covid-19 destijds, maakte 
het mogelijk om twee van de drie bijeenkomsten fysiek te organiseren. Dat zorgde voor veel energie bij de 
deelnemers. Door de bijeenkomsten op zaterdag te organiseren, in plaats van op dinsdagavond, hadden de 
teams langer de tijd om te werken aan hun journalistieke innovaties. Zoals gebruikelijk bij een relatief nieuw 
programma, is er zeker ruimte voor verbetering op het gebied van de opdrachten en kennisoverdracht.  

Net als in 2020 werden, vanwege de pandemie, alle bijeenkomsten van de reguliere Accelerator in 2021 
digitaal georganiseerd.  Dit heeft nauwelijks negatieve effecten gehad, afgezien van het ontbreken van het 
sociale aspect. De reguliere SVDJ Accelerator scoorde in 2021 weliswaar hoger, maar scoorde met een 7,6 
toch een ruime voldoende. De Accelerator Light scoorde met een 8,4 een stuk hoger dan vorig jaar. Zoals 
eerder gezegd wordt het programma van de reguliere Accelerator volledig digitaal, met mogelijke uitwijkingen 
naar fysiek/hybride. Voor de Accelerator Light streven we ernaar de evenementen fysiek/hybride te 
organiseren. 



pagina 14 

3.3 Onderzoeksjournalistiek 
De subsidieregeling onderzoeksjournalistiek stond voor het vierde jaar open voor aanvragen tussen 20 
september en 21 oktober 2020. Waar we in eerdere jaren een generieke subsidie uitkeerden, stond 2021 in 
het teken van het aanpassen van de onderzoeksjournalistiek regeling naar een programma dat meer gericht is 
op begeleiding en de specifieke context waarin verschillende mediaorganisaties opereren. Concreet 
betekende dit dat we een viertal sporen onderscheidden binnen de regeling. Deze laten zich als volgt 
omschrijven (zie voor meer https://www.svdj.nl/regeling/onderzoeksjournalistiek): 

1) Een meerjarige (2 jaar) organisatiesubsidie voor ervaren mediaorganisaties die zich primair met 

onderzoeksjournalistiek bezighouden, daarbij frequent de samenwerking met andere media opzoeken 

en kennis overdragen. 

2) Een spoor gericht op het verkennen en vormen van structurele onderzoeksjournalistieke samenwerking

tussen nieuwsorganisaties verspreid over het land. 

3) Een spoor gericht op het ontwikkelen van een onderzoeksjournalistieke cultuur en praktijk bij lokale en 

regionale media, waarbij de begeleiding en coaching een stuk uitgebreider is dan voorheen. 

4) Een subsidie gericht op het stimuleren van samenwerking van onderaf, waarbij journalisten van 

verschillende media gezamenlijk een onderzoeksjournalistiek verhaal maken. 

De bovenstaande aanpassingen aan de regeling volgden uit een intern onderzoek naar de effectiviteit van de 
regeling dat we in 2020 uitvoerden, gecombineerd met de doorlopende lessen die we optekenden in de 
eerste jaren van de pilot. Verbeterpunten die daarin naar voren kwamen waren onder meer de noodzaak van 
financiële verduurzaming van onderzoeksredacties, een intensivering van de (inhoudelijke) begeleiding van 
redacties die de eerste stappen binnen de onderzoeksjournalistiek zetten en het verder stimuleren van het 
structurele karakter van samenwerkingen binnen het veld, waarbij het risico op de loer lag dat samenwerking 
van tijdelijke aard bleek. 

In totaal kregen we dit jaar 35 aanvragen voor de bovenstaande sporen. Daarvan waren er 14 aanvragen 
binnen het meerjarige spoor, 11 voor samenwerking en 10 voor ontwikkeling. In totaal werd er voor € 3.265.492 
aan subsidie aangevraagd. In het begin van 2022 openen we vervolgens het vierde spoor gericht op 
samenwerking van onderaf. De subsidieverlening binnen dat spoor beschrijven we in het volgende 
jaarverslag. 

Van de 35 aanvragen in 2021 hebben we er 3 afgewezen op randvoorwaarden en is er 1 voortijdig ingetrokken. 
Dat maakt dat we 31 aanvragen inhoudelijk hebben beoordeeld. Vergeleken met het vorige jaar hebben we in 
totaal minder aanvragen ontvangen (35 t.o.v. 56 een jaar eerder), maar ook een stuk minder aanvragen 
hoeven afwijzen op randvoorwaarden. De voorzichtige conclusie die we trekken uit deze aanvraagperiode, is 
dat men enerzijds op voorhand beter begrijpt of men in aanmerking komt voor subsidie. Anderzijds rijst de 
vraag of ‘het veld’ in haar volle breedte voldoende communicatie over de aanvraagmogelijkheden heeft 
ontvangen, of er sprake is van enige verzadiging (mede door de komst van nieuwe fondsen en 
subsidiemogelijkheden), of dat de daling in het aantal aanvragen met name te maken heeft met de meer 
specifieke eisen die we op voorhand stellen. Het ligt daarom voor de hand om de komende aanvraagperiode 
nog tijdiger en intensiever te communiceren, om zo antwoord te geven op deze vraag.  

Van de 31 aanvragen die we inhoudelijk hebben beoordeeld, hebben we er in totaal 18 gehonoreerd: 6 binnen 
het meerjarige spoor, 6 binnen het samenwerkingsspoor en 6 binnen het ontwikkelspoor. In totaal hebben we 
voor het komende jaar EUR 1.829.627 aan subsidie toegekend. Naast deze directe subsidie hebben we 
volgens plan het uitvoeringsbudget vergroot om zo de benodigde begeleiding te kunnen vormgeven. 

https://www.svdj.nl/regeling/onderzoeksjournalistiek
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Met deze honorering hebben we er bewust voor gekozen om op kwaliteit te selecteren. Liever in dit eerste 
jaar van de vernieuwde regeling iets minder projecten die qua ambitie en aard goed aansluiten bij de doelen 
van de regeling, dan de subsidie simpelweg uit te putten. Tegelijk zijn we voornemens om in het volgende jaar 
het aantal toekenningen te vergroten, mits we erin slagen om voldoende kwalitatief hoogstaande aanvragen 
te ontvangen. 

Wat betreft de uitvoering van de regeling, maken we komend jaar grote stappen. Niet alleen is de verwachting 
dat deelnemende teams zich veel gerichter zullen ontwikkelen, het wordt voor ons als programmamakers ook 
een stuk eenvoudiger om kennis, netwerk en trainingen voor vergelijkbare projecten aan te bieden. Zo gaan 
de projecten in het meerjarige spoor specifiek onderzoeken hoe ze hun merk en inkomstenstromen kunnen 
vergroten. Samenwerkingsprojecten gaan zich meer focussen op het maken van lange termijn afspraken en 
het opdoen en delen van lessen over de factoren die van invloed zijn op het succesvol samenwerken op 
onderzoeksjournalistiek gebied, en ze verkennen de mogelijke repliceerbaarheid van het model waarin ze dit 
doen. Tot slot gaan de projecten binnen het ontwikkelspoor met uitgebreidere ondersteuning van inhoudelijke 
mentoren en een trainingscoördinator, zich naar verwachting inhoudelijk sterk ontwikkelen, waarbij 
onderlinge uitwisseling eveneens centraal staat.  

Verder hebben we als SVDJ het komend jaar een verbeterd zicht op de specifieke veranderingen in het veld 
waar we aan willen bijdragen, evenals de wijze waarop we deze veranderingen in kaart brengen. Dat zicht 
komt voort uit een traject waarin we met de hulp van externen aan een impact framework hebben gebouwd. 
Dit framework stelt ons in staat om per spoor veranderingen en voortgang in kaart te brengen en deze samen 
te brengen om uitspraken te kunnen doen over de effectiviteit van de regeling en de mate waarin we onze 
maatschappelijke en lange termijn doelstelling vervullen. Bovendien stelt het ons in staat om duidelijke 
leervragen die wij hebben, slimmer en duidelijker te delen met deelnemers en hen zodoende mee te nemen in 
het gezamenlijke onderzoek dat onder de regeling ligt. Daarnaast is het werken met een dergelijk framework, 
een proces dat we binnen andere subsidieregelingen kunnen introduceren. 

3.4 Talentontwikkeling 
In 2021 is de Regeling Talentontwikkeling niet opengesteld. Dit is uitgesteld naar 2022, om beter aan te sluiten 
bij de nieuwe ontwikkelingen binnen de grotere Regeling Onderzoeksjournalistiek.  

3.5 Pilot Professionalisering Lokale omroepen 
Na een verlenging van de bestaande subsidieregeling professionalisering Lokale omroepen in 2020, zou de 
pilot 1 december 2021 aflopen. In maart 2021 heeft SVDJ een tussentijds advies gepubliceerd, getiteld ‘Lokale 
omroepen op stoom: de weg naar professionalisering’. Aanvullend op onderzoeken, rapporten en evaluaties 
van andere instanties, geeft dit advies richting in de manier waarop publieke lokale media-instellingen 
geprofessionaliseerd kunnen worden en wat bouwstenen kunnen zijn in een stelselwijziging voor lokale 
journalistiek. 

Op 7 december 2021 is door de Tweede Kamer een motie aangenomen om de pilot nogmaals te verlengen. 
De verlenging zou drie maanden beslaan, met terugwerkende kracht van 1 december 2021 tot 1 maart 2022. 
Ook deze verlenging zou door SVDJ worden uitgevoerd. De middelen voor deze verlenging, in totaal EUR 
500.000,-, zijn aan SVDJ verleend in 2021. De uitvoering van de regeling en toekenning van de middelen zal 
plaatsvinden in 2022.  

Eveneens in 2022 zal het tussentijds advies uit 2021 worden geactualiseerd met de bevindingen uit de pilot tot 
1 december 2021.  

3.6 Tijdelijk Steunfonds Lokale Informatievoorziening 
In 2020 werd het Tijdelijk Steunfonds Lokale Informatievoorziening ingesteld. Aan de hand van vier 
beleidsregels werd voor drie kredietperiodes subsidie toegekend voor het continueren van de lokale 
informatievoorziening.  
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In 2021 werd, met terugwerkende kracht tot 15 december 2020 en eindigend op 15 mei 2021, voor een vierde 
kredietperiode subsidie toegekend. Hiertoe werd EUR 5,4 miljoen beschikbaar gesteld door toenmalig 
demissionair Minister Hoekstra van Financiën. De beleidsregel ten grondslag aan het Steunfonds was 
bestemd voor publieke lokale media-instellingen, huis-aan-huiskranten die minimaal eens per twee weken 
verschijnen, huis-aan-huiskranten die minder dan eens per twee weken verschijnen, lokale nieuwsbladen en 
lokale nieuwswebsites. 

Aanvragen onder de vijfde beleidsregel konden worden ingediend van 3 maart 2021 t/m 14 maart 2021. Uit de 
vijfde beleidsregel is een totaal van EUR 5.641.064 verstrekt aan kredieten, aan in totaal 273 aanvragers. Dit 
leidt tot het volgende overzicht per doelgroep: 

Beleidsregel 5 

Aantal ontvangers Hoogte krediet 

EUR 

Lokale publieke media-instellingen 123 1.294.104 

Huis-aan-huiskranten gecombineerd 120 4.149.278 

Lokale nieuwsbladen 7 41.682 

Lokale nieuwswebsites 23 156.000 

3.7 Bezwaar en beroep 
Sinds het moment dat de Mediawet in 1988 in werking trad, functioneert het SVDJals zelfstandig 
bestuursorgaan. Dit brengt met zich mee dat aanvragers de mogelijkheid hebben om bezwaar te maken tegen 
onze beslissingen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB). Hierin is de rechtsgang bepaald die 
aanvragers kunnen volgen indien zij een besluit van het SVDJ willen aanvechten. 

In 2021 zijn 10 bezwaarschriften behandeld horende bij de regelingen Professionalisering Lokale Omroepen 
en Onderzoeksjournalistiek en het Tijdelijk Steunfonds Lokale Informatievoorziening. Van de 
bezwaarschriften hebben 4 aanvragers gebruik gemaakt van de mogelijkheid hun bezwaar toe te lichten in 
een hoorzitting, waarvan een zal plaatsvinden in 2022. De bezwaarprocedures resulteerde uiteindelijk in 7 
besluiten waarbij het primaire besluit werd herzien en 2 besluiten waarbij de bezwaarschriften werden 
afgewezen en het besluit werd gehandhaafd. De laatste bezwaarprocedure zal in 2022 worden afgehandeld. 
Naast de bezwaarprocedures liep er in 2021 een beroepsprocedure (van een bezwaarschrift uit 2020 binnen 
het Tijdelijk Steunfonds Lokale Informatievoorziening). In december werd het SVDJ binnen deze procedure 
door de Rechter in het gelijk gesteld. 

Een zaak die in dit kader al enige tijd aandacht vergt is een door het SVDJ beëindigde deelname aan de 
Accelerator van BackMe uit 2019. Deze zaak is tweeledig. Allereerst is er de beëindiging van de deelname. 
BackMe is in bezwaar gegaan tegen deze beëindiging van deelname en heeft, toen het bestuur bij haar 
oorspronkelijke besluit bleef, besloten de beëindiging aan te vechten bij de bestuursrechter. De zitting inzake 
het beroep heeft plaatsgevonden op 30 juni 2020. De Rechtbank Den Haag heeft op 6 augustus 2020 
uitspraak gedaan en het beroep niet-ontvankelijk verklaart. Het tweede deel hangt samen met de beëindiging 
van de deelname van BackMe, maar staat los van de zaak waarin BackMe bezwaar maakt tegen deze 
beëindiging. BackMe heeft verzaakt subsidie te verantwoorden binnen deelname aan de SVDJ Accelerator. In 
2020 had het SVDJ reeds  meerdere stappen ondernomen om de te veel ontvangen subsidie terug te 
vorderen, maar in verband met de coronacrisis en de in 2020 nog lopende beroepzaak met BackMe werd 
besloten verdere stappen te verplaatsen naar 2021. In 2021 zijn uiteindelijk de laatste juridische stappen gezet 
om de te veel ontvangen subsidie terug te vorderen, helaas zonder resultaat, met als gevolg dat de subsidie 
van EUR 8.500 als oninbaar is verklaard. 
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4. Projectresultaten
Voor alle door het SVDJ gefinancierde onderzoeksprojecten geldt dat de resultaten beschikbaar worden 
gesteld aan de sector. Hetzelfde geldt voor de innovatieprojecten. Verder hebben wij in 2020 in de rol van 
sponsor eveneens bijgedragen aan de verspreiding van onderzoeksresultaten. 

Alle projectresultaten, verslagen van bijeenkomsten en publicaties zijn te vinden op de website van het SVDJ 
(www.svdj.nl). 

4.1 Onderzoek op aanvraag 
Het bestuur heeft in 2021 twee subsidievaststellingen met betrekking tot de regeling Onderzoek op aanvraag 
behandeld en goedgekeurd. Deze regeling is bestemd voor subsidieaanvragen gericht op onderzoek in het 
belang van de persbedrijfstak in Nederland.  

4.2 Innovatie 
In 2021 startten 12 innovatieprojecten, die allemaal succesvol zijn afgerond binnen de SVDJ Accelerator 2021. 
Daarnaast hebben er 19 teams deelgenomen aan de SVDJ Accelerator Light. Op svdj.nl zijn alle projecten te 
vinden waar ze zijn voorzien van een interview met de initiatiefnemers over de projectresultaten. 

4.3 Sponsoring 
Sinds 2010 hebben wij een bedrag van EUR 50.000 per jaar beschikbaar voor sponsoring van kortdurende 
projecten die verband houden met de taak- en doelstelling van het SVDJ of met de vrijheid van meningsuiting. 
In 2021 hebben 6 activiteiten sponsoring ontvangen van het SVDJ, voor een totaalbedrag van EUR 28.631. 

4.4 Onderzoek in opdracht 
In 2021 werden 4 onderzoeken in opdracht succesvol afgerond. Dit betrof vier verschillende onderzoeken 
voor de scenario-onderzoek: Journalistiek 2035. De resultaten van de onderzoeken zijn meegenomen in een 
overkoepelend rapport dat op 11 november 2021 is gepresenteerd. Het overkoepelende rapport is ook te 
vinden op de speciale website die hiervoor is gemaakt: https://journalistiek2035.nl/  

4.5 Onderzoeksjournalistiek 
2021 was het derde jaar van de pilot onderzoeksjournalistiek. Naast een aantal projecten uit 2020 die 
vanwege COVID de termijn van hun project verlengden, deden er 26 teams mee in dit derde jaar. Qua 
projectresultaten valt in algemene zin een aantal dingen op. Ten eerste heeft de subsidie bijgedragen aan de 
groei van werkgelegenheid en kansen voor jonge en ervaren onderzoeksjournalisten op de arbeidsmarkt en 
op het gebied van talentontwikkeling. Daarnaast is er veel nieuwe kennis en ervaring opgedaan. In grote lijnen 
concentreert deze nieuwe kennis zich op onderlinge samenwerking, op het vlak van specifieke 
onderzoeksjournalistieke methoden en werkpraktijk, op cultureel en organisatorisch vlak waarbij stappen zijn 
gezet in het meten en waarderen van onderzoeksjournalistieke inzet op redactievloeren en tot slot op het vlak 
van financiële verduurzaming.  

Het is mooi om te zien dat voor een relatief groot aantal van de projecten geldt dat de subsidie voor hen als 
vliegwiel heeft gefungeerd en dat zij in staat zijn gebleken om een belangrijk deel van de activiteiten die ze met 
onze subsidie konden uitvoeren, zelf een vervolg te kunnen geven in de toekomst. Sommigen slaagden erin 
hun inkomsten uit te breiden en/of nieuwe financiers te vinden, anderen overtuigden de eigen directie van de 
meerwaarde van hun inzet en slaagden er zo in om deze te verduurzamen. Tegelijk valt op dat de meeste 
lokaal opererende teams hier meer moeite mee hadden. Dat heeft onder meer te maken met de structurele 
kwetsbaarheid van hun financiering en de beperkte ruimte die men heeft en ziet om te experimenteren met 
nieuwe verdienmodellen. Tegelijkertijd hebben deze lokale mediaorganisaties hun journalistiek kunnen 
verdiepen en laten zien hoe belangrijk het is dat zij in toenemende mate de functie van lokale waakhond 
vervullen. 

http://www.svdj.nl/
https://journalistiek2035.nl/
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4.6 Talentontwikkeling 
In 2019 opende het SVDJ voor het eerst de regeling Talentontwikkeling. Uit de 18 aanvragen werden 
uiteindelijk 8 projecten geselecteerd, die zich richten op het ontwikkelen van talent binnen de 
(onderzoeks)journalistiek. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van coaching, scholing of training. De Coronacrisis 
- met als een van de gevolgen een verbod op bijeenkomsten in klaslokalen -leverde alle deelnemers 
uitdagingen in de uitvoering op; het SVDJ heeft daarom besloten coulant om te gaan met de gestelde 
deadlines en de kandidaten waar mogelijk te ondersteunen bij eventueel noodzakelijke aanpassing van de 
uitvoering. Desondanks werden de eerste 3 projecten binnen deze nieuwe regeling al in 2020 succesvol 
afgerond:. De andere 5 projecten volgden in 2021. 

4.7 Tijdelijk Steunfonds Lokale Informatievoorziening 
De kredieten die in 2020 zijn verstrekt in het kader van het Tijdelijk Steunfonds Lokale Informatievoorziening, 
moesten voor het overgrote merendeel worden verantwoord in 2021. De uitzondering was de groep 
aanvragers die enkel onder de eerste beleidsregel krediet heeft aangevraagd en ontvangen. Deze had tot 
uiterlijk 15 december 2020 om hier een eventueel verzoek tot subsidievaststelling voor in te dienen, inclusief 
een mogelijk verzoek om (een gedeelte van) het ontvangen krediet om te zetten in een uitkering. Dit betrof in 
totaal 79 aanvragers.  

Bij het afsluiten van 2020 waren twee van deze verzoeken tot subsidievaststelling verwerkt door SVDJ. 
Besluiten op deze verzoeken zijn gestuurd naar de aanvragers. Beide aanvragers hebben verzocht het 
volledige krediet terug te storten naar SVDJ.  

Alle andere aanvragers, 367 in totaal, moesten in 2021 een verzoek tot subsidievaststelling indienen. Op vijf 
aanvragers na, zijn alle verzoeken tot subsidievaststelling in 2021 ingediend. In totaal zijn er t/m 31 december 
2021 371 subsidies vastgesteld binnen het Steunfonds, waarvan 369 in 2021. Financieel levert dat het 
volgende overzicht op, voor de hoogte van het krediet dat in 2021 openstond per ronde, het bedrag dat is 
omgezet in een uitkering en het bedrag dat is terugbetaald in 2021: 

Ronde 1 en 2 

Soort Totale krediet Uitkering Terugbetaling 

LO € 482.365,94  € 317.861,56  € 193.507,24  

HaH € 229.355,30  € 115.767,46  € 105.855,13  

LN - - - 

LNW € 24.000,00  € 17.562,37  € 2.437,63  

Totaal € 735.721,24  € 451.191,39  € 301.800,00  

Ronde 3 

Soort Totale krediet Uitkering Terugbetaling 

LO € 325.428,32  € 224.125,39   € 24.937,90  

HaH € 150.026,72  € 130.527,00  € 18.999,72  

LN -  - - 

LNW € 24.000,00  € 24.000,00  - 

Totaal € 499.455,04  € 378.652,39  € 43.937,62  
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Ronde 4 

Soort Totale krediet Uitkering Terugbetaling 

LO € 1.141.279,83  € 677.877,65  € 430.641,55  

HaH € 9.287.009,88  € 1.472.218,20  € 400.914,55  

LN € 63.000,00  € 39.000,00  € 12.000,00  

LNW € 384.000,00  € 57.673,70  € 14.326,30  

Totaal € 10.875.289,71  €  2.246.769,55 € 857.882,40  

Ronde 5 

Soort Totale krediet Uitkering Terugbetaling 

LO € 4.628.550,81  € 3.107.697,53  € 365.337,71  

HaH € 15.861.844,32  € 7.125.461,77  € 301.936,19  

LN € 178.432,00  € 88.432,00  - 

LNW € 685.000,00  € 321.207,00  € 15.000,00  

Totaal € 21.353.827,13  € 10.642.798,30 € 682.273,90  
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4.8 Kwantitatief Activiteitenoverzicht 

Activiteit Begroot Realisatie Toelichting afwijking begroot en gerealiseerd 
>10%

Beschrijving 
prestatiefactor 

Realisatie 
Prestatiefactor 

Aanvragen 

Aantal ontvangen aanvragen 120 80 2 Zie tekst onderaan 

Aantal honoreringen 58 (48 %) 37 (46 %) 3 Idem 

Aantal afwijzingen 62 (52 %) 41 (51 %) 4 idem 

Aantal bezwaarschriften 10 (8 %) 10 (13 %) 5 idem 

Aantal beroepschriften 2 2 idem 

Aantal klachten 0 0 

Financiën 

Besteed budget per regeling: 

Innovatie 750.000 573.836 In tegenstelling tot voorgaande jaren, mede door 
de pandemie, minder subsidie besteed binnen het 

Accelerator-programma. Naar verwacht 
eenmalige uitzondering. 

Onderzoek 22.700 - Geen eigen onderzoek plaatsgevonden 

Onderzoeksjournalistiek 2.500.000 2.722.469 Nieuwe regeling, waarbinnen ook  subsidie voor 2 
jaar (i.p.v. 1) verstrekt kon worden. 

Sponsoring 50.000 13.000 Vanwege pandemie weinig fysieke bijeenkomsten 

Lokale omroepen - 165.727 Toewijzingen n.a.v. bezwaar 

Talentontwikkeling 275.000 - Er is geen regeling opengesteld in 2021 

Weerbaarheid 100.000 319.000 Restanten van andere jaren gebundeld en 
subsidie verstrekt voor 3 jaar i.p.v. 1 jaar. 

Onderzoek op aanvraag - 500 Wordt nooit begroot, gaat per definitie ten laste 
van weerstandsvermogen 

Onderzoek in opdracht 120.000 174.366 Betreft de scenariostudie. Verschil is bekostigd 
door een subsidie van het Ministerie OCW  

De nog vast te stellen subsidies 
(1-1-2021) en vastgestelde 
subsidies (31-12-2021) 

55 54 

SVDJ meet de resultaten van de organisatie niet af aan het aantal aanvragen of de bestede subsidies. 
Zinvoller is om te kijken naar de effectiviteit en doelmatigheid van onze programma’s. Het aantal aanvragen 
binnen een regeling zegt weinig: de gemiddelde score van de aanvragen binnen een regeling, zegt veel over 
de doelmatigheid, duidelijkheid en potentiële impact van die regeling. Ook kijken we naar processen achter 
subsidies. Zaken als: welke activiteiten worden er met deze subsidie verricht, in hoeverre worden gestelde 
doelen behaald, wat is de duurzame impact van de subsidie op de organisatie. Een deel van deze zaken kan 
kwantitatief worden bijgehouden, een ander deel wordt kwalitatief bijgehouden. Per beleidsterrein wordt dit 
opgesteld. De wens is om dit in overleg met OCW in komende jaarverslagen te kunnen presenteren.  

2 80 aanvragen voor reguliere subsidieregelingen, waarvan 2 aanvragen zijn ingetrokken en 278 voor het Tijdelijk Steunfonds Lokale
Informatievoorziening 
3 37 toewijzingen binnen reguliere subsidieregelingen, 273 binnen het Tijdelijk Steunfonds Lokale Informatievoorziening
4 41 afwijzingen binnen reguliere subsidieregelingen, 5 binnen het Tijdelijk Steunfonds Lokale Informatievoorziening
5 4 bezwaren hadden betrekking op de reguliere subsidieregelingen, 6 op het Tijdelijk Steunfonds Lokale Informatievoorziening 
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5. Risicobeheersing
Het SVDJ leunt doorgaans volledig op bijdragen van het Ministerie van OCW. 2020 en 2021 waren 
uitzonderingen op de regel, doordat het Ministerie van Financiën bijdroeg aan middelen voor het Steunfonds. 
Maar, in tegenstelling tot 2020, werden er in 2021 geen bestaande middelen herbestemd. De financiële 
risico’s waren, mede door een gedisciplineerde werkwijze, beheersbaar. Politieke ontwikkelingen zijn niet 
altijd even voorspelbaar. Desondanks weet het SVDJ  de financiële uitvoering van deze ontwikkelingen 
telkens in goede banen te leiden.

Binnen de reguliere bedrijfsvoering is wellicht het grootste risico dat de besluiten van SVDJ per definitie 
appellabel zijn. Dat betekent dat iemand altijd bezwaar kan aantekenen tegen een besluit en vervolgens 
beroep kan aantekenen bij de bestuursrechter. 

SVDJ probeert dit soort gevallen tot een minimum te beperken door heldere criteria en procedures te 
ontwerpen, de selectie zorgvuldig uit te voeren en de besluiten goed gemotiveerd te verwoorden. Ondanks 
dat is er altijd het risico dat iemand zich misdeeld voelt en SVDJ via de rechter dwingt tot vergoedingen of 
anders tenminste hoge juridische kosten. Het aantal bezwaren ademt doorgaans mee met het aantal 
regelingen en aanvragen dat wordt ingediend. Duidelijke communicatie en verwachtingsmanagement kunnen 
het risico van bezwaren helpen verkleinen. 

Vanuit de operationele activiteiten is de organisatie vanwege de geringe omvang per definitie vrij kwetsbaar. 
De ‘match’ tussen de omvang van de organisatie en de ambities kan bovendien alleen in stand worden 
gehouden als de medewerkers zich sterk ontwikkelen op hun eigen terrein. Omdat het daarbij soms gaat om 
vrij specifieke kennis, worden als gevolg daarvan medewerkers steeds moeilijker vervangbaar. Met de groei in 
beleidsterreinen en regelingen, wordt daarom ingezet op verdere professionalisering van de organisatie. 

Waar in 2019 en 2020 de belangrijkste maatregelen zijn getroffen om te voldoen aan de wetgeving op het 
gebied van privacy en het archiefbeheer, zijn in 2021 belangrijke stappen gezet op het gebied van de 
algemene informatiehuishouding van SVDJ. Zeker met de scherpe toename van digitale werkzaamheden, 
ook in de verschillende begeleidingsprogramma’s, is dit een cruciale ontwikkeling. Samen met OCW zal hier 
in 2022 verder aan worden gewerkt. Daarnaast staan extra maatregelen rondom cybersecurity hoog op de 
agenda van het Stimuleringsfonds. Het Stimuleringsfonds is zich bewust van de Baseline 
Informatiebeveiliging Overheid (BIO) maar heeft nog niet kunnen toetsen of zij volledig voldoet aan alle 
vereisten. De planning is om deze toetsing in 2022 te voltooien. 

Daarbij stond 2021, sterker nog dan 2020, in het teken van Covid-19. Onzekerheid waar op welk moment 
prioriteit aan kan worden gegeven, hoe en waar kan worden gewerkt, de gezondheid van de sector – maar 
ook zeker van collega’s. Het jaar eindigde, net als in 2020, met een lockdown. Voorspellingen over 2022 
zullen we daarom niet proberen te doen. 

Tegelijkertijd lag er een coalitieakkoord, met daarin belangrijke voornemens op het gebied van journalistiek. 
De rol van SVDJ in de uitwerking van dit coalitieakkoord is nog ongewis, al heeft SVDJ op de twee 
nadrukkelijkste beleidsterreinen (onderzoeksjournalistiek en lokale journalistiek) in de afgelopen 
kabinetsperiode een belangrijke rol gespeeld. De kansen zijn dus groter dan de risico’s. 
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6. Financiële informatie 
In 2021 heeft SVDJ opnieuw extra middelen ontvangen, voor de uitvoering van de vijfde beleidsregel van het 
Steunfonds. Ook werd er, op de drempel van het nieuwe jaar, EUR 500.000 verleend om een verlenging van 
de Pilot Professionalisering Lokale omroepen uit te voeren, van 1 december 2021 tot 1 maart 2022.  

Afgezien daarvan liepen de beschikkingen zoals verwacht, zowel in ontvangst als in besteding. Het grootste 
gedeelte van de beschikkingen wordt aangewend om subsidies uit te keren, het andere gedeelte wordt 
gebruikt om operationele kosten van de organisatie en uitvoeringskosten voor specifieke beleidsterreinen te 
financieren. Het merendeel van deze kosten wordt gefinancierd uit de reguliere beschikking, terwijl meer 
specifieke kosten ten laste worden gelegd aan de specifieke beschikking voor Onderzoeksjournalistiek en de 
in 2021 nog lopende beschikking van de Pilot Professionalisering Lokale omroepen.  

In totaal lopen de kosten binnen de verwachte marges van de begroting.  

De stand van het weerstandsvermogen eind 2021 is gestegen ten opzichte van 2020. Voor 2021 was EUR 1 
miljoen van dit weerstandsvermogen bestemd voor het tweede jaar van de Pilot Professionalisering Lokale 
omroepen. Mede ter compensatie van deze grote uitgave, heeft OCW in 2021 beschikt om het 
weerstandsvermogen eenmalige aan te vullen met EUR 500.000. Daarnaast kan er EUR 300.000 aan 
ontvangen terugvorderingen in het kader van het Steunfonds worden toegevoegd aan het 
weerstandsvermogen.  

Vast staat, dat de vermogenspositie van het SVDJ gezond is. De egalisatiereserve is per 31 december 2021 
bepaald op EUR 3,6 miljoen.  

De solvabiliteit 2021 betreft: 19,40% (2020: 7,34%).  

De liquiditeit 2021 betreft: 1,32 (2020: 1,10).  

Vooral t.a.v. de solvabiliteit is sprake van een sterke vertekening door de invloed van het Steunfonds op het 
balanstotaal. Absoluut gezien neemt het vermogen alleen maar toe. De toename van de extra middelen op de 
bank leidt niet direct tot betere ratio’s aangezien de verplichtingen die ermee samenhangen ook op de balans 
worden weergegeven. Het SVDJ heeft geen externe financieringsbehoefte. Subsidies worden pas 
toegekend indien het zeker is dat er vanuit OCW een beschikking wordt afgegeven waar een kasstroom aan 
ten grondslag ligt. 

Met een egalisatiereserve van ruim EUR 3,6 miljoen heeft het SVDJ, - met het oog op de met het Ministerie van 
OCW overeengekomen ondergrens van de egalisatiereserve (EUR 1 miljoen) - nog altijd een meer dan 
acceptabele bandbreedte. De begrote uitgaven die in de begroting van 2022 de toegekende subsidie van het 
Ministerie van OCW overstijgen zijn daarmee gedekt. Voor eventuele extra, niet begrote, uitgaven (doorgaans 
niet begroot onderzoek), is de bandbreedte dus EUR 2,6 miljoen. Daarbij moet worden opgemerkt dat, ten 
tijde van de begroting, de toevoeging van de terugvorderingen uit het Steunfonds aan het 
weerstandsvermogen, nog niet bekend was. Ook was dit nog voorafgaand aan de publicatie van het 
coalitieakkoord. Dat SVDJ deze begroting aanvult met nieuwe plannen in 2022, is daarom voorstelbaar. 
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7. Vooruitblik 2022 
¬ geschreven door Peter Smet | Algemeen Directeur 

2021 was opnieuw het jaar van de pandemie. Toch was 2021 een volstrekt ander jaar dan 2020. Het eerste 
jaar stond in het teken van gezamenlijk de crisis bestrijden. Solidair zijn met elkaar, totdat de vaccins ons 
zouden bevrijden. Betrouwbare informatie was cruciaal, om het aantal besmettingen beheersbaar te houden. 
Mensen hadden journalistiek niet alleen nodig, maar er ook meer dan ooit tijd voor. Gebruikscijfers stegen tot 
nieuwe records. Zeker journalistieke organisaties met abonnementsmodellen, hadden het beter dan ooit. 
Organisaties met de traditionelere, advertentiegedreven verdienmodellen, hadden het daarentegen zwaar. Zij 
konden hun bereik niet verzilveren. De digitale transitie van de journalistieke sector bleek nog lang niet 
afgerond. Zeker op lokaal en regionaal niveau is de sector kwetsbaar. Eens te meer bleek hoe belangrijk het is 
om dit te blijven stimuleren.  

2021 moest anders worden. De samenleving zou weer open gaan en we zouden terugkeren naar normaal. Het 
Steunfonds zou worden afgebouwd en SVDJ zou weer volop inzetten op een gezonde, toekomstbestendige 
journalistieke infrastructuur. In plaats daarvan ging het land meerdere keren en voor langere tijd opnieuw op 
slot. We gaan ons hier niet wagen aan een maatschappelijke of politieke analyse. Maar voor de sector was het 
ingrijpend. Het Steunfonds werd met vijf maanden verlengd, waardoor de pauzeknop op de transitie langer 
bleef ingedrukt.  

Polarisatie werkte ook – of misschien zelfs vooral – door in de journalistiek. Uit onze scenariostudie bleek 
duidelijk dat vertrouwen in de journalistiek de belangrijkste factor is voor de toekomst van de sector. Wat de 
blijvende effecten van de pandemie zijn op dit gebied, moet nog blijken. Dat het van primair belang is aan 
vertrouwen te werken, weten we wel. 

Gelukkig heeft het nieuwe kabinet aangegeven dat de journalistiek in deze kabinetsperiode uitgebreid moet 
worden gestimuleerd. We herkennen ons in onderzoeksjournalistiek, lokale journalistiek en vertrouwen als 
speerpunten. Beleidsterreinen waar we uitgebreid ervaring in hebben opgedaan – en waarmee we graag  aan 
nieuw beleid bijdragen.   

We maken al een belangrijk begin met onze huidige activiteiten. Op het gebied van innovatie hebben we onze 
Accelerator-programma’s. Voor verdieping hebben we onze verschillende sporen binnen de Regeling 
Onderzoeksjournalistiek en onze Regeling Talentontwikkeling. Een eerste stap op het gebied van vertrouwen 
zetten we met onze Regeling Weerbaarheid. Maar er is nog genoeg te doen. De Pilot Professionalisering 
Lokale Omroepen en het bijbehorende advies, hebben duidelijk aangetoond dat niet alleen verdieping en 
vernieuwing gestimuleerd moeten worden, maar ook organisatieontwikkeling in den brede. De digitale 
transitie vraagt om een gedegen professioneel-journalistieke basis. Voor sommige organisaties is dat een 
nieuwe vorm, voor andere organisaties een eerste vorm.  

Met deze transitie zal innovatie belangrijker zijn dan ooit. Onze activiteiten op dit gebied opschalen en de 
kennis uit deze activiteiten breder delen, ligt daarom voor de hand. Met het tweede zullen we in 2022 direct 
zelf beginnen; voor het eerste zijn aanvullende middelen nodig.  

Verder ligt er een belangrijk vraagstuk voor onderzoeksjournalistiek. Hier is de laatste jaren veel steun voor 
gekomen. Op landelijk gebied dragen wij bij, samen met het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. Maar 
ook op lokaal, regionaal en provinciaal niveau is er steun ontstaan, meestal in de vorm van fondsen. Die steun 
valt alleen maar te prijzen. Wel is het de vraag of al dit aanbod aan steun genoeg synergie kent en of deze goed 
genoeg wordt gevonden door de hiervoor bestemde doelgroepen. Dit slimmer bij elkaar brengen, zou het hele 
beleidsterrein naar een hoger niveau kunnen tillen.  
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Tot slot moeten we de kennisbehoefte van de sector en de politiek beter bij kunnen benen. Zeker met het oog 
op de grote investeringen die nog vorm moeten worden gegeven, is een sterke en actuele kennispositie 
onontbeerlijk. Dit volledig binnenshuis organiseren, is onverstandig. Maar het SVDJ heeft de juiste expertise 
om bestaande instrumenten om te vormen en toekomstbestendig te maken. Ook hier past weer de gedachte 
dat we dit niet voor de sector kunnen oplossen, maar dit wel in samenwerking met de sector kunnen 
coördineren, wars van enig belang.  

Kortom: er ligt genoeg op stapel. Niet alleen voor 2022, maar ook voor de jaren daarna. Het momentum is 
groot en SVDJ kijkt uit naar de mogelijkheid hieraan bij te dragen. Hier hoort ook een interne 
professionaliseringsslag bij. Samen gaan we een organisatie met structuur, schaalbare begroting en 
kraakheldere governance neerzetten. Met dit team moet dat zeker lukken. Voor mij is 2022 in ieder geval het 
begin van een nieuwe fase. 
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8. Begroting 2022 
Het SVDJ krijgt voor 2022 een dotatie van EUR 2,3 miljoen voor het uitvoeren van de wettelijke taken. 
Daarnaast ontvangt SVDJ EUR 4,1 miljoen voor het uitvoeren van specifieke regelingen. Het SVDJ rekent niet 
meer op rente-inkomsten die voor het uitvoeren van deze taken kunnen worden ingezet. In tegendeel: ook in 
de begroting van 2022 wordt rekening gehouden met negatieve rente. Wel kan het SVDJ zijn eigen vermogen 
aanwenden voor het uitvoeren van zijn taken. 6 Het totale vermogen bedraagt bij het afsluiten van 2021 naar 
verwachting EUR 3.600.000,-. 

In 2022 wordt aanzienlijk meer bekostigd uit het weerstandsvermogen, dan in voorgaande jaren. Dit gebeurt 
omdat de Pilot Professionalisering Lokale omroepen eind 2021 afloopt. De bijbehorende middelen voor deze 
pilot zijn volledig ingezet. Dit terwijl de pilot, het bijbehorende onderzoek en die van andere organisaties, eens 
te meer duidelijk hebben gemaakt dat het SVDJ een rol kan en moet spelen op het beleidsterrein van lokale 
media.  

Deze rol vertaalt zich in nieuwe activiteiten, op het gebied van begeleiding van en kennisdeling voor lokale 
media. Hoewel deze in de eerste plaats worden begroot uit de reguliere middelen, is dit onvoldoende. Daarom 
zal hiertoe het weerstandsvermogen moeten worden aangesproken. Het SVDJ ziet hier de noodzaak van in 
en zal deze activiteiten ontplooien. Maar structurele middelen zijn nodig om deze activiteiten in de toekomst te 
kunnen behouden.  

Naast deze nieuwe activiteiten moet worden opgemerkt, dat een aantal terugkerende activiteiten van het 
SVDJ eveneens op het weerstandsvermogen is begroot, omdat deze niet vallen onder regelingen, maar 
krachtens de Mediawet 2008 ten laste gaan van het weerstandvermogen. 

Voor 2022 ziet de verdeling van de middelen er als volgt uit: 
 

Verdeling middelen  2022 

1. Subsidie innovatie € 750.000,00 

2. Subsidie Talentontwikkeling € 275.000,00 

3. Subsidie Onderzoeksjournalistiek € 2.500.000,00 

4. Subsidie Weerbaarheid € 100.000,00 

5. Subsidie Sponsoring € 50.000,00 

6. Subsidie Exploitatie € 50.000,00 

7. Subsidie Lokale Omroepen € 500.000,00 

8. Uitvoeringskosten € 1.927.215,00 

9. Onderzoek € 110.000,00 

10. Communicatie en kennisdeling € 321.500,00 

TOTAAL  € 6.583.715,00  

  

 
6Met het ministerie van OCW is de afspraak gemaakt dat vrijvallende middelen (doordat er minder subsidie is verleend dan er beschikbaar 

is gesteld en/of omdat projecten zijn stopgezet) aan het vermogen worden toegevoegd. Mocht dat vermogen boven de 1 miljoen euro 

uitkomen (het zogenaamde weerstandsvermogen), dan kan daarvoor een bestemming worden gezocht in overleg met OCW. Die 

bestemming moet zoveel mogelijk in lijn liggen met de oorspronkelijke bestemming van de middelen.  



Jaarrekening 2021

pagina 26



Balans per 31 december 2021
(na voorgestelde resultaatbestemming)

2021 2020
EUR EUR EUR EUR

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 44.284                     56.303                       

Totale vaste activa 44.284                     56.303                       

Vlottende activa

Totaal vorderingen
Vordering subsidie OCW 2 3.171.654               3.289.015                
Uitgegeven kredieten 3 10.159.589          27.894.911              
Overige vorderingen 4 56.584                     62.429                       
Liquide middelen 5 5.734.310             4.149.797                

Totale vlottende activa 19.122.137            35.396.152            

Totale activa 19.166.421            35.452.455           

Eigen vermogen

Algemene reserve 6 3.719.206             2.600.344              

Totale eigen vermogen 3.719.206             2.600.344              

Langlopende schulden

Subsidieverplichtingen 7 1.005.016             690.054                   

Totaal langlopende schulden > 1 jaar 1.005.016             690.054                   

Kortlopende schulden

Subsidieverplichtingen 7 1.525.733              3.392.829              
Vooruitontvangen Steunfondsen 8 11.899.918           28.260.477           
Vooruitonvangen subsidies 9 800.592                 211.877                       
Overige kortlopende schulden 10 215.956                   296.874                   

14.442.199          32.162.057            

Totale passiva 19.166.421            35.452.455           
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Exploitatierekening over 2021

Werkelijk Begroting Werkelijk 
2021 2021 2020
EUR EUR EUR

Baten

Opbrengsten
Directe opbrengsten 11 20.474.398        6.162.500               6.690.597              
Lager vastgestelde subsidies voorgaande jaren 12 405.804                -                                545.405                   

Totale opbrengsten 20.880.202       6.162.500               7.236.002              

Lasten

I Apparaatskosten 13
Personeelslasten 345.530                 520.267                   293.020                   
Materiële lasten 284.157                   327.375                    211.506                      

629.687                  847.642                   504.526                   

II Activiteitenlasten 14
Programma's en projecten 874.414                   967.083                   1.069.618                 
Verleende subsidies 18.096.798         3.817.700                5.291.585                
Overige activiteitenlasten 160.760                  232.285                   134.749                     

19.131.971             5.017.068               6.495.952              

Totaal lasten 19.761.658           5.864.710                7.000.478              

Bedrijfsresultaat 1.118.543               297.790                   235.524                    

Financiële baten en lasten 15 319                                (25.000)                  (2.036)                      
Bijzondere baten en lasten -                               -                                -                                

Saldo van baten en lasten 1.118.862                272.790                    233.488                   

Toevoeging aan de algemene reserve 1.118.862                272.790                    233.488                   
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Kasstroomoverzicht over 2021

2021 2020
EUR EUR EUR

Saldo baten en lasten 1.118.862          

Aanpassingen voor afschrijvingen 18.176 18.151 

Mutaties werkkapitaal:
Vorderingen en te ontvangen bedragen 123.206                  (3.277.359)           
Overige kortlopende schulden (80.918)                  31.614 

42.288                     (3.245.745)           

Mutaties subsidies:
In de vorm van kredieten (vordering) 17.735.322          (27.894.911)          
In de vorm van kredieten (schuld) (16.360.559)    28.260.477           
In de vorm van uitkeringen (1.552.134)          (1.257.120)              
Vooruit ontvangen subsidies 588.715                   (334.004)               

411.344                    (1.225.558)            

Mutatie van de te vorderen interest - 341 

471.809             

Kasstroom uit operationele activiteiten 1.590.671         

Investeringen in materiële vaste activa (6.159)                      - 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten (6.159)                 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten - 

Mutatie liquide middelen 1.584.512         

EUR

                233.488

          (4.452.811)

        (4.219.323)

 -

 -

        (4.219.323)

pagina 29



Toelichting behorende tot de jaarrekening 2021

Algemeen

Verslaggevende entiteit
Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek, (‘de instelling’), gevestigd te Den Haag, is een zelfstandig
bestuursorgaan en is ingeschreven in het handelsregister als openbaar bestuur op het gebied van
gezondheidszorg, onderwijs, cultuur en welzijn onder nummer 27378739.

Deze jaarrekening bevat de financiële informatie van de instelling. De instelling is een zelfstandig
bestuursorgaan; de voornaamste activiteiten bestaan uit het handhaven en bevorderen van de
pluriformiteit van de journalistiek. De activiteiten van de instelling en van de groep vinden plaats in het
binnenland.

Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2021, dat is geëindigd op balansdatum
31 december 2021.

Toegepaste standaarden
De jaarrekening is opgesteld conform het Handboek Verantwoording Stimuleringsfonds voor de
Journalistiek.

Continuïteit
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en
de resultaatbepaling

Algemeen
Activa en passiva worden tegen historische kostprijs opgenomen, tenzij anders vermeld in de verdere
grondslagen.

Een actief wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische
voordelen naar de instelling zullen toevloeien en het actief een kostprijs of een waarde heeft waarvan de
omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Activa die hier niet aan voldoen worden niet in de balans
verwerkt, maar worden aangemerkt als niet in de balans opgenomen activa.

Een verplichting wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan
gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de
omvang van het bedrag waartegen de afwikkeling zal plaatsvinden op betrouwbare wijze kan worden
vastgesteld. Onder verplichtingen worden mede voorzieningen begrepen. Verplichtingen die hier niet
aan voldoen, worden niet in de balans opgenomen, maar worden verantwoord als niet in de balans
opgenomen verplichtingen.

Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans opgenomen als een transactie niet
leidt tot een belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of de
verplichting. Dergelijke transacties geven evenmin aanleiding tot het verantwoorden van resultaten. Bij de
beoordeling of er sprake is van een belangrijke verandering in de economische realiteit wordt uitgegaan
van de economische voordelen en risico’s die zich naar waarschijnlijk in de praktijk zullen voordoen, en
niet op voordelen en risico’s waarvan redelijkerwijze niet te verwachten is dat zij zich voordoen.

Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat
alle of nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking
tot het actief of de verplichting aan een derde zijn overgedragen. De resultaten van de transactie worden
in dat geval direct in de staat van baten en lasten opgenomen, rekening houdend met eventuele
voorzieningen die dienen te worden getroffen in samenhang met de transactie.

pagina 30



Indien de weergave van de economische realiteit ertoe leidt dat het opnemen van activa waarvan de
rechtspersoon niet het juridisch eigendom bezit, wordt dit feit vermeld.

Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van het
economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van
een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met
een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden,
waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

Presentatie en functionele valuta
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, wat tevens de functionele valuta is van de instelling. Alle
financiële informatie in euro’s is afgerond op hele euro’s.

Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde
waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen
afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden
voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de
schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

De volgende waarderingsgrondslagen zijn naar de mening van het management het meest kritisch voor
het weergeven van de financiële positie en vereisen schattingen en veronderstellingen:

- Voorziening van uitstaande kredieten

Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten investeringen in aandelen en obligaties, handels- en overige
vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, afgeleide financiële
instrumenten (derivaten), handelsschulden en overige te betalen posten. In de jaarrekening zijn de
volgende categorieën financiële instrumenten opgenomen: overige vorderingen, handelsschulden,
overige te betalen posten en geldmiddelen.

De instelling maakt geen gebruik van afgeleide instrumenten en/of een handelsportefeuille. Daarnaast
verstrekt de instelling geen leningen.

Een financieel instrument wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat
alle of nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico’s met betrekking
tot de positie aan een derde zijn overgedragen.

Financiële instrumenten (en afzonderlijke componenten van financiële instrumenten) worden in de
jaarrekening gepresenteerd in overeenstemming met de economische realiteit van de contractuele
bepalingen. Presentatie vindt plaats op basis van afzonderlijke componenten van financiële instrumenten
als financieel actief, financiële verplichting of als eigen vermogen.

Financiële instrumenten worden bij de eerste waardering verwerkt tegen reële waarde, waarbij (dis)agio
en de direct toerekenbare transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen. Indien echter
financiële instrumenten bij de vervolgwaardering worden gewaardeerd tegen reële waarde met
verwerking van waardeveranderingen in de staat van baten en lasten, worden direct toerekenbare
transactiekosten bij de eerste waardering direct verwerkt in de staat van baten en lasten.

Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd.

Overige vorderingen
Overige vorderingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis
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van de effectieve-rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.

Effectieve rente en eventuele bijzondere waardeverminderingsverliezen worden direct in de staat van
baten en lasten verwerkt. Aan- en verkopen van financiële activa die tot de categorie overige vorderingen
behoren, worden verantwoord op de transactiedatum.

Kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen
Kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname gewaardeerd
tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve-rentemethode. De effectieve rente wordt
direct in de staat van baten en lasten verwerkt.

Risico's financiële instrumenten
Wij maken in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van diverse financiële instrumenten. De financiële
instrumenten omvatten onder meer overige vorderingen, geldmiddelen en overige kortlopende
schulden. Deze financiële instrumenten stellen de organisatie bloot aan markt-, rente-, kasstroom-,
krediet- en liquiditeitsrisico.

Om deze risico’s te beheersen heeft de instelling een beleid inclusief een stelsel van limieten en
procedures opgesteld om de risico’s van onvoorspelbare ongunstige ontwikkelingen op de financiële
markten en daarmee de financiële prestaties van de organisatie te beperken.

De instelling zet geen afgeleide financiële instrumenten in om risico’s te beheersen. Bij het aantrekken
respectievelijk uitzetten van middelen worden kredietrisico en renterisico zoveel mogelijk uitgesloten. Het
uitzetten van middelen en het gebruik van rente-instrumenten hebben een prudent karakter en zijn niet
gericht op het genereren van extra inkomsten door het aangaan van overmatige risico’s.

Kredietrisico
De vorderingen bestaan merendeel uit vorderingen op kredietwaardige instanties, hierbij loopt de
instelling geen kredietrisico.

Renterisico en kasstroomrisico
Het renterisico is beperkt aangezien de instelling geen gebruik maakt van leningen.

Liquiditeitsrisico
De instelling loopt geen significante liquiditeitsrisico’s. Er wordt een positieve kasstroom verwacht voor
de komende jaren. Daarnaast vindt een strakke monitoring op de liquiditeitsprognose plaats en kan
indien nodig bijsturing plaatsvinden.

Materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden in de balans verwerkt indien het waarschijnlijk is dat de toekomstige
prestatie-eenheden met betrekking tot dat actief zullen toekomen aan de instelling en de kosten van het
actief betrouwbaar kunnen worden vastgesteld.

De verbouwing, inventaris en computers worden gewaardeerd tegen hun kostprijs, verminderd met de
cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen.

De kostprijs van de genoemde activa bestaat uit de verkrijgings- of vervaardigingsprijs en overige kosten
om de activa op hun plaats en in de staat te krijgen noodzakelijk voor het beoogde gebruik.
De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire
methode op basis van de economische levensduur. Afschrijving start op het moment dat een actief
beschikbaar is voor het beoogde gebruik en wordt beëindigd bij buitengebruikstelling of bij afstoting

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:

Verbouwingen: 10%
Inventaris: 20%
Computers: 33%

De instelling bepaalt het af te schrijven bedrag zonder rekening te houden met een restwaarde.
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Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
Voor materiële vaste activa wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat deze
activa onderhevig zijn aan bijzondere waardeverminderingen. Als dergelijke indicaties aanwezig zijn,
wordt de realiseerbare waarde van het actief geschat. De realiseerbare waarde is de hoogste van de
bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde. Als het niet mogelijk is de realiseerbare waarde te schatten voor
een individueel actief, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid
waartoe het actief behoort. Wanneer de boekwaarde van een actief (of een kasstroomgenererende
eenheid) hoger is dan de realiseerbare waarde, wordt een bijzonder waardeverminderingsverlies
verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde.

Vorderingen: Kredieten en Voorziening kredieten

Algemeen
De vordering subsidies op het ministerie van OCW betreft een nog te ontvangen subsidie voor het 
lopende boekjaar, welke zijn opgenomen tegen nominale waarde.

De uitgegeven kredieten Steunfonds zijn gewaardeerd tegen nominale waarde en worden na definitieve
vaststelling al dan niet omgezet in een subsidie. Bedragen die niet worden omgezet in een subsidie blijven
op de balans als krediet staan en zijn opeisbaar.

Rechten en verplichtingen voortvloeiend uit eenzelfde overeenkomst worden niet in de balans
opgenomen indien en voor zover noch de instelling noch de tegenpartij heeft gepresteerd. Opname in de
balans geschiedt wanneer de nog te ontvangen respectievelijk te leveren prestatie en tegenprestatie niet
(meer) met elkaar in evenwicht zijn en dit voor de instelling nadelige gevolgen heeft.

Overige vorderingen
De grondslagen voor de waardering van vorderingen zijn beschreven onder het hoofd Financiële
instrumenten. De overige vorderingen hebben een looptijd langer korter dan 1 jaar. De boekwaarde van
de overige vorderingen benaderd de reële waarde daarvan, gegeven de korte looptijd van de
opgenomen posten.

Liquide middelen
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien liquide middelen niet ter vrije
beschikking staan, wordt hiermee rekening gehouden bij de waardering.

Liquide middelen die naar verwachting langer dan 12 maanden niet ter beschikking staan van de
instelling, worden gerubriceerd als financiële vaste activa.

Eigen vermogen
Financiële instrumenten die op grond van de economische realiteit worden aangemerkt als
eigenvermogensinstrumenten, worden gepresenteerd onder het eigen vermogen.

Financiële instrumenten die op grond van de economische realiteit worden aangemerkt als een
financiële verplichting, worden gepresenteerd onder schulden. Rente, baten en lasten met betrekking tot
deze financiële instrumenten worden in de staat van baten en lasten verantwoord als kosten of
opbrengsten.

Langlopende schulden
Onder de langlopende schulden zijn verschuldigde subsidies opgenomen die in volgende boekjaren 
worden uitgekeerd. De langlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden
De waardering van kortlopende schulden is toegelicht onder het hoofd Financiële instrumenten. Naar
verwachting hebben de onder de kortlopende schulden opgenomen bedragen een looptijd korter dan 1
jaar. De boekwaarde van de kortlopende schulden benaderd de reële waarde daarvan, gegeven de korte
looptijd van de opgenomen posten.
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Opbrengstverantwoording
Baten en lasten worden tijdsevenredig toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten
worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar worden in acht genomen indien zij voor het
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

De instelling is niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. De activiteiten van de instelling
bestaan grotendeels uit activiteiten die vrijgesteld zijn van de BTW.

Subsidiebaten van het Ministerie OCW worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in
het jaar waarop de toekenning betrekking heeft.

Personeelsbeloningen
De beloningen van het personeel worden als last in de staat van baten en lasten verantwoord in de
periode waarin de arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de
balans opgenomen. Als de reeds betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het
meerdere opgenomen als een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het
personeel of van verrekening met toekomstige betalingen door het fonds.

Voor de beloningen met opbouw van rechten, sabbatical leave en gratificaties worden de verwachte
lasten gedurende het dienstverband in aanmerking genomen. Verwachte vergoedingen ten gevolge van
gratificatie worden verantwoord indien de verplichting tot betaling van die vergoedingen is ontstaan op of
vóór balansdatum en een betrouwbare schatting van de verplichtingen kan worden gemaakt.
Ontvangen bijdragen voortvloeiend uit levensloopregelingen worden in aanmerking genomen in de
periode waarover deze bijdragen zijn verschuldigd. Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen
worden ten laste respectievelijk ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht.

Indien een beloning wordt betaald, waarbij geen rechten worden opgebouwd (bijvoorbeeld doorbetaling
in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid) worden de verwachte lasten verantwoord in de periode
waarover deze beloning is verschuldigd. Voor op balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de
toekomst doorbetalen van beloningen (inclusief ontslagvergoedingen) aan personeelsleden die op
balansdatum naar verwachting blijvend geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaamheden te
verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid wordt een voorziening opgenomen.

De verantwoorde verplichting betreft de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de
desbetreffende verplichting op balansdatum af te wikkelen. De beste schatting is gebaseerd op
contractuele afspraken met personeelsleden (CAO en individuele arbeidsovereenkomsten).
Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de staat
van baten en lasten gebracht.

Nederlandse pensioenregelingen
De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het
pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit
toelaat. Pensioenfondsen moeten vanaf 2015 gebruikmaken van de zogenaamde
‘beleidsdekkingsgraad’.

De beleidsdekkingsgraad komt eind 2021 uit op 102,8%. Eind januari 2022 bedroeg de beleidsdekkingsgraad
103,9%. Om de pensioenen (gedeeltelijk) te kunnen indexeren, moet de beleidsdekkingsgraad minimaal
110% zijn.

SVDJ heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het
pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Het Stimuleringsfonds heeft
daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening
verantwoord.

Ontslagvergoedingen
Ontslagvergoedingen zijn vergoedingen die worden toegekend in ruil voor de beëindiging van het
dienstverband. Een uitkering als gevolg van ontslag wordt als verplichting en als last verwerkt als de
instelling zich aantoonbaar onvoorwaardelijk heeft verbonden tot betaling van een ontslagvergoeding.
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Als het ontslag onderdeel is van een reorganisatie, worden de kosten van de ontslagvergoeding
opgenomen in een reorganisatievergoeding.

Ontslagvergoedingen worden gewaardeerd met inachtneming van de aard van de vergoeding. Als de
ontslagvergoeding een verbetering is van de beloningen na afloop van het dienstverband, vindt
waardering plaats volgens dezelfde grondslagen die worden toegepast voor pensioenregelingen.
Andere ontslagvergoedingen worden gewaardeerd op basis van de beste schatting van de bedragen
die noodzakelijk zijn om de verplichting af te wikkelen.

Rentebaten en soorgelijke opbrengsten en rentelasten en soortgelijke kosten
Rentebaten worden verantwoord in de periode waartoe zij behoren, rekening houdend met de effectieve
rentevoet van de desbetreffende actiefpost. Rentelasten en soortgelijke lasten worden verantwoord in
de periode waartoe zij behoren.

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn
opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

Verbonden partijen
Transacties met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale
marktvoorwaarden zijn aangegaan. Van deze transacties wordt de aard en de omvang van de transactie
en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht toegelicht.

Gebeurtenissen na balansdatum 
Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum en die blijken tot
aan de datum van het opmaken van de jaarrekening worden verwerkt in de jaarrekening. Gebeurtenissen
die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum worden niet in de
jaarrekening verwerkt. Als dergelijke gebeurtenissen van belang zijn voor de oordeelsvorming van de
gebruikers van de jaarrekening, worden de aard en de geschatte financiële gevolgen ervan toegelicht in
de jaarrekening.
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1. Materiële vaste activa

Verbouwing Inventaris Computers Totaal 2021 Totaal 2020
EUR EUR EUR EUR EUR

Aanschafwaarde op 1 januari 25.020                  63.258                  36.332                   124.610                     124.610               
Investeringen boekjaar -                             3.019                       3.140                       6.159                            -                         
Desinvesteringen boekjaar -                             -                             -                             -                                 -                         

Aanschafwaarde op 31 december 25.020                  66.277                   39.472                   130.769                    124.610               

Afschrijvingen op 1 januari 3.486                      40.801                   24.022                  68.309                      50.158                 
Afschrijvingen boekjaar 2.502                      7.074                       8.600                      18.176                         18.149                  
Afschrijvingen desinvesteringen -                             -                             -                             -                                 -                         

Afschrijvingen op 31 december 5.988                      47.875                   32.622                   86.485                      68.307                

Boekwaarde op 31 december 19.032                   18.402                   6.850                      44.284                      56.303                

De materiële vaste activa bestaan uit verbouwingen, inventaris en computers met een
afschrijvingspercentage van respectievelijk 10%, 20% en 33,33% per jaar.

2. Vorderingen subsidies OCW

2021 2020
EUR EUR

Nog te ontvangen subsidies 3.171.654                3.289.015         

Totaal vordering subsidies OCW 3.171.654                3.289.015         

3. Uitgegeven kredieten

2021 2020
EUR EUR

Kredieten Steunfondsen 10.159.589           27.894.911       

Totaal uitgegeven kredieten 10.159.589           27.894.911       

Het verschil in de totale uitgegeven kredieten ligt aan het feit dat er in 2021 kredieten zijn vastgesteld 
cq. omgezet in een uitkering.
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4. Overige vorderingen

2021 2020
EUR EUR

Vooruitbetaalde bedragen
Nog terug te ontvangen subsidies persinnovatie 37.421                        42.471                  
Huur en servicekosten pand 14.432                        14.187                   
Overige vooruitbetaalde kosten 4.731                            5.771                     

Totaal overige vorderingen 56.584                      62.429                

5. Liquide middelen

Het saldo van de liquide middelen per 31 december 2021 bestaat uit op bankrekeningen beschikbare
middelen. In verband een verstrekte waarborgsom voor de huur is een bedrag van EUR 14.048 niet
vrij beschikbaar.
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6. Algemene reserve

2021 2020
EUR EUR

Eigen vermogen, egalisatiereserve

Stand per 1 januari 2.600.344      2.366.856        
Resultaat boekjaar 1.118.862           233.488            

Stand per 31 december 3.719.206        2.600.344       

Egalisatiereserve
In lijn met de kaderwet ZBO en het door OCW goedgekeurde voorstel voor de vorming van een
weerstandsvermogen van EUR 2 miljoen is door het Stimuleringsfonds in 2011 een egalisatiereserve
gevormd. In 2016 is in het besluit met kenmerk 20160199/26201 het minimale weerstandsvermogen
gehalveerd naar EUR 1 miljoen. Deze reserve kan slechts worden aangesproken indien er geduren 
de het jaar aanvragen zijn voor projecten die van uitzonderlijk belang zijn voor (het behoud van) 
de journalistieke infrastructuur of de pluriformiteit van de pers.

De egalisatiereserve vormt tot een bedrag van EUR 1 miljoen het weerstandsvermogen van het
Stimuleringsfonds, het meerdere (EUR 2,4 miljoen) kan in de aankomende jaren worden besteed 
aan nieuwe of reguliere taken.

Resultaatbestemming
Voorgesteld wordt het resultaat ad EUR 1.118.862 toe te voegen aan de egalisatiereserve. Dit 
voorstel  is reeds in de jaarrekening verwerkt.

7. Subsidieverplichtingen / Langlopende schulden

Stand Saldo van Betaald Stand Waarvan
1-jan-21 toekenning 31-dec-21 langlopend

en vrijval
EUR EUR EUR EUR EUR

Subsidie in het kader van:
Persinnovatie 5.005                     598.675                (603.680)                - -
Exploitatie 86.750                  (26.750)                (20.000)                   40.000               -
Onderzoeksjournalistiek 1.825.729           2.530.539           (2.134.634)              2.221.634          1.001.016           
Sponsoring 28.590                 12.541                      (23.631)                      17.500                 -
Lokale omroepen 1.563.810            171.127                     (1.734.937)              - -
Talentontwikkeling 335.225               23.472                    (231.022)                  127.675               -
Weerbaarheid 50.000                 269.000               (319.000)                 - -
Onderzoek op aanvraag 138.774                (46.380)               (27.744)                     64.650                4.000                  
Onderzoek in opdracht 49.000                 174.366                 (164.076)                  59.290                -

Totaal 4.082.883         3.706.590           (5.258.724)             2.530.749        1.005.016          

De afname van de verplichtingen uit hoofde van subsidies in de vorm van uitkeringen wordt
voornamelijk veroorzaakt door het feit dat de ontvangen subsidies in lijn lopen met de toekenningen.

Van het totaal bedrag van de verplichting uit hoofde van subsidies in de vorm van uitkeringen wordt
een bedrag ad EUR 1.005.016 pas na 31 december 2022 uitgekeerd, en is als zodanig opgenomen
onder de langlopende schulden.

8. Vooruitontvangen Steunfondsen

Per ultimo 2021 is er voor een bedrag ad EUR 11.889.918 aan steunfondsgelden ontvangen, 
hiervan zijn kredieten beschikbaar gesteld. In 2022 zal deze post aflopen naar gelang de kredieten
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omgezet worden in uitkering en/of terugbetaling van het krediet dat zal plaatsvinden.

9. Vooruitontvangen subsidies

2021 2020
Onderzoeks- 
journalistiek

Talent- 
ontwikkeling Weerbaarheid

Lokale 
omroepen Totaal Totaal

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Stand per 1 januari -                             -                              211.877                        - 211.877               545.881              
Ontvangen middelen 177.532                123.060                -                                   500.000           800.592           4.047.736        
Afgegeven beschikkingen -                             -                              (211.877)                    -                           (211.877)           (4.381.740)      
Overige mutaties -                             -                              -                                   -                           -                          -                         

Stand per 31 december 177.532                123.060                -                                   500.000           800.592           211.877                

De vooruitontvangen subsidies nemen toe als gevolg van nog niet toegezegde subsidies, met name voor de 
lokale omroepen.

10. Overige kortlopende schulden

2021 2020
EUR EUR

Overige schulden en overlopende passiva 124.164               188.795              
Nog te betalen vakantiegeld en -dagen 22.830                35.415                 
Belastingen en sociale verzekeringen 68.962                72.654                
Pensioenen - 10                            

215.956              296.874             

De overlopende schulden en overlopende passiva bestaan uit crediteuren EUR 29.000, nog te betalen
posten EUR 88.000 en nog te betalen negatieve rente EUR 7.000.

Subsidies Ministerie OCW in het kader van:
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Niet in de balans opgenomen verplichtingen 

Huurverplichting
Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek is per 1 september 2019 een huurcontract aangegaan 
voor een periode van vijf jaar. De huurverplichting volgend uit het meerjarig contract bedraagt tot 
einde van het contract EUR 110.400. Omgerekend naar 12 maanden is dit EUR 41.400.

Leaseverplichting
Daarnaast is het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek per 1 juli 2018 een lease- en 
servicecontract aangegaan voor de kopieermachine voor een periode van 60 maanden. De 
leaseverplichting volgend uit het meerjarig contract bedraagt tot einde van het contract EUR 1.351. 
Omgerekend naar 12 maanden is dit EUR 903.
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11. Directe opbrengsten

Ministerie van OCW
Het Ministerie van OCW heeft het besluit genomen voor 2021 een subsidie van EUR 2.264.801 toe te
kennen. De subsidie wordt verleend op basis van artikel 8.7 van de Mediawet 2008. De Kaderwet ZBO is
van toepassing met uitzondering van artikel 22. De middelen zijn bestemd voor de reguliere steuntaken,
zoals omschreven in de Mediawet 2008.

Daarnaast heeft het ministerie subsidie ter beschikking gesteld voor onderzoeksjournalistiek van
EUR 3.235.573. In de staat van baten en lasten is enkel het deel waarvoor een verplichting is aangegaan
als bate verantwoord.

Deze subsidie is verleend op basis van de Mediawet artikelen 8.3 en 8.7 en draagt vooralsnog het
karakter van pilot.

Subsidies Ministerie van OCW

Vooruit 
ontvangen 

subsidies
Verleende 

subsidies

Nog niet 
toegekende 

subsidies Realisatie Begroting Realisatie
1-1-2021 2021 2021 2021 2021 2020

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Op basis van artikel 8.7 van 
de Mediawet 2.264.801        2.264.801         2.394.500   2.219.842     
In het kader van de 
Onderzoeksjournalistiek 3.235.573        (177.532)         3.058.041        2.968.000   3.107.735      
In het kader van Lokale omroepen 500.000           (500.000)     -                            100.000        1.085.143      
In het kader van 
Talentontwikkeling (181.280)       328.102              (123.060)       23.762                  300.000       96.597            
In het kader van weerbaarheid 211.877            109.367              -                          321.244               100.000        -                     
In het kader van 
weerstandsvermogen 500.000           500.000            100.000        -                     
In het kader van de scenariostudie 100.000            100.000             100.000        -                     
In het kader van de Steunfondsen 14.206.550    14.206.550    100.000        -                     
Overige baten subs, reg.
samenwerking -                            181.280           

Totaal subsidies/bijdragen 30.597             21.244.393     (800.592)      20.474.398    6.162.500     6.690.597    

12. Baten lager vastgestelde subsidie voorgaande jaren

Realisatie Realisatie
2021 2020
EUR EUR

Vrijval Sponsoring 459                           3.317                 
Vrijval Innovatie 233.782              33.047            
Vrijval Onderzoeksjournalistiek 148.160               340.613         
Vrijval Lokale omroepen -                            5.400               
Vrijval Talentontwikkeling 9.665                     5.000               
Vrijval Challenge -                            5.000               
Vrijval Subsidie regio -                            123.468          
Vrijval Onderzoek 13.738                   29.560            

Totaal lager vastgestelde subsidie 405.804            545.405        
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13. Apparaatslasten

I Personeelslasten

Realisatie Begroting Realisatie
2021 2021 2020
EUR EUR EUR

Salarissen 686.556            913.126               693.751              
Sociale lasten 95.863                110.335               
Pensioenen 106.706             103.890             
Mutatie vakantiegeld en vakantiedagen (12.585)             (1.716)                  
Representatiekosten directie 2.484                    3.711                      
Leasekosten auto 21.458                  22.800               22.566                
Overige 8.592                    12.500                 12.851                  

Totale lasten 909.074            948.426            945.388            

Waarvan doorbelasting:
Personeelskosten Onderzoeksjournalistiek (341.330)         (327.651)          (345.943)        
Personeelskosten Lokale omroepen (128.076)          (100.508)         (272.969)        
Personeelskosten Steunfonds (94.139)             (33.456)            

Totaal doorbelastingen (563.545)        (428.159)          (652.368)        

Totaal personeelslasten 345.530            520.267            293.020           

Ten opzichte van 2020 zijn de personeelslasten lager, wegens krimp van het personeelsbestand. 
In tegenstelling tot in de jaarrekening van 2020 en in de begroting voor 2021, is er in deze jaarrekening  
gekozen om een realistische weergave te geven van de gemaakte personeelskosten voor de uitvoering 
van het Steunfonds. Deze is gebaseerd op 0,2 FTE per betrokken personeelslid in 2021.

Personeelsbestand
Gedurende het boekjaar 2021 bedroeg het gemiddelde aantal fte’s (fulltime equivalent) bij het Fonds
10,56 (2020: 11,68).

II Materiële lasten

Realisatie Begroting Realisatie
2021 2021 2020
EUR EUR EUR

Bestuurslasten 71.586                  68.250               42.516                 
Bureaulasten 118.852               138.525              77.606                
Algemene lasten 93.719                  120.600            91.384                 

Totale materiële lasten 284.157              327.375             211.506               
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Bestuurslasten

Realisatie Begroting Realisatie
2021 2021 2020
EUR EUR EUR

Honoraria bestuursleden 89.377                   80.000              78.329                
Reis-, verblijf- en representatielasten 3.596                      2.500                   4.440                   
Bestuurslasten 2.475                      3.500                   1.261                      
Studiereis -                           5.000                  1.002                    

Totale lasten 95.448                  91.000                85.032               

Waarvan doorbelasting:
Bestuurslasten Onderzoeksjournalistiek (23.862)            (22.750)            (21.258)             
Bestuurslasten Lokale omroepen -                           -                         (21.258)             

Totaal doorbelastingen (23.862)            (22.750)            (42.516)             

Totaal bestuurslasten 71.586                  68.250               42.516                 
-                           -                        -                        

Bureaulasten

Realisatie Begroting Realisatie
2021 2021 2020
EUR EUR EUR

Huisvestingslasten 65.248                63.700               58.948               
Computerlasten en website 38.407                42.000               44.921                 
Reis-, verblijf en representatielasten bureau 6.967                    20.000              4.336                   
Kosten archief 17.351                   20.000              12.735                 
Abonnementen en literatuur 3.332                    8.000                  5.795                    
Porti, telefoon en internet 13.481                   5.500                   4.922                   
Kantoorbenodigdheden 1.180                      4.000                  2.567                    
Huishoudelijke uitgaven 770                          4.000                  1.676                     
Cursussen 7.414                      5.000                  4.936                   
Leasekosten kopieermachine 1.507                      2.000                  1.665                     
Deelname congressen en symposia, studiereis 927                          5.000                  -                         
Overige 2.048                    5.500                   12.727                  

Totale lasten 158.633              184.700             155.228              

Waarvan doorbelasting:
Bureaulasten Onderzoeksjournalistiek (39.781)              (46.175)             (38.811)              
Bureaulasten Lokale omroepen -                           -                         (38.811)              

Totaal doorbelastingen (39.781)              (46.175)             (77.622)            

Totaal bureaulasten 118.852               138.525              77.606                
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Algemene lasten

Realisatie Begroting Realisatie
2021 2021 2020
EUR EUR EUR

Accountantskosten 45.706                60.000              80.633               
Advieskosten 38.560                50.000              50.956               
Administratiekosten 34.550                25.000               26.376                
Juridische kosten 16.170                   25.000               37.394                
Afschrijvingskosten 18.176                   -                         18.150                  
Kosten Steunfonds -                           -                         35.234                
Overige 456                          800                       565                        

Totale lasten 153.618               160.800            249.308            

Waarvan doorbelasting:
Algemene lasten Onderzoeksjournalistiek (45.694)            (40.200)           (45.690)           
Algemene lasten Lokale omroepen -                           -                         (45.690)           
Algemene lasten Steunfonds (14.205)             -                         (66.544)            

Totaal doorbelastingen (59.899)            (40.200)           (157.924)          

Totaal algemene lasten 93.719                  120.600            91.384                 

Toelichting accountantskosten 2021 KPMG
Onderzoek van de jaarrekening 105.706              
Andere controleopdrachten -                           
Adviesdiensten op fiscaal terrein -                           
Anderen niet-controlediensten -                           

Totaal 105.706              

De accountantskosten ten behoeve van de accountantscontrole hebben betrekking op het jaar 2021,
ongeacht het werk al dan niet heeft plaatsgevonden gedurende dat jaar.
Het verschil tussen de genoemde accountantskosten in de algemene kosten en de toelichting
van de accountantskosten wordt veroorzaakt door het toerekenen van accountantskosten aan
Regeling Onderzoeksjournalistiek en het Steunfonds.

De totale apparaatskosten (personeelslasten + materiele lasten) staan eveneens in het licht van
activiteiten die los staan van de reguliere. Vanzelfsprekend zijn er mensen aangenomen en worden er
extra kosten gemaakt om deze activiteiten uit te voeren. De afspraak is om een deel van de
middelen die beschikbaar zijn gesteld voor het Steunfonds ter hoogte van EUR 200.000 in 2021
in te zetten als uitvoeringskosten. Het deel van de totale apparaatskosten dat niet direct aan die 
uitvoeringskosten óf aan de kosten verbonden aan de uitvoering daarvan is toegeschreven,
wordt voor 25 procent doorbelast op de middelen voor de Regeling Onderzoeksjournalistiek

De bestuurslasten zijn gestegen, omdat het bestuur in 2021 is uitgebreid van vijf naar zes leden. 
Deze groei was ten tijde van de begroting nog niet bekend. Voor 2022 is dit wel in de begroting 
verwerkt.
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14. Activiteitenlasten

Realisatie Begroting Realisatie
2021 2021 2020
EUR EUR EUR

Verleende subsidies

Totaal verleende subsidie Steunfondsen 13.904.750        -                          -                         
Totaal verleende subsidie innovatie 807.618                  750.000             742.211               
Totaal verleende subsidie onderzoek 174.866                  142.700               183.467              
Totaal verleende subsidie sponsoring 13.000                     50.000                31.852                 
Totaal verleende subsidie onderzoeksjournalistiek 2.678.700            2.500.000       2.487.119          
Totaal verleende subsidie lokale omroepen 165.727                   -                          1.569.211           
Totaal verleende subsidie talentontwikkeling 33.137                      275.000             277.725             
Totaal verleende subsidie weerbaarheid 319.000                 100.000             -                         

Totaal verleende subsidies 18.096.798        3.817.700          5.291.585         

Programma's en projecten

Totaal programma's en projecten Steunfondsen 64.541                      -                          -                         
Totaal programma's en projecten innovatie 123.125                    200.000            119.211                  
Totaal programma's en projecten regionale samenwerking 24.025                     -                          -                        
Totaal programma's en projecten onderzoeksjournalistiek 478.362                 527.775               500.082           
Totaal programma's en projecten lokale omroepen 165.039                  214.308               430.815             
Totaal programma's en projecten talentontwikkeling 19.322                      25.000                19.510                  

Totaal programma's en projecten 874.414                  967.083             1.069.618         

Overige activiteitenlasten

Totaal overige activiteitenlasten onderzoek 42.899                    -                          -                        
Totaal overige activiteitenlasten communicatie 112.407                   217.285               110.259               
Totaal overige activiteitenlasten onderzoeksjournalistiek 5.454                        15.000                  24.490               

Totaal overige activiteitenlasten 160.760                  232.285              134.749              
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Steunfondsen

Realisatie Begroting Realisatie
2021 2021 2020
EUR EUR EUR

Verleende subsidie

Steunfondsen 13.904.750        -                          -                         

Totaal verleende subsidies 13.904.750        -                          -                         

Programma's en projecten

Doorbelasting personeelslasten 94.139                      -                          -                         
Doorbelasting uitvoeringslasten 170.402                  200.000            -                         
Tegemoetkoming kosten Steunfondsen -200.000             -                          -                         

Totaal programma's en projecten 64.541                      200.000            -                         

Totaal Steunfondsen 13.969.291          200.000            -                         

Er was een algemeen bedrag gereserveerd voor uitvoeringskosten onder het Steunfonds van €200.000,-. Hier
is pas bij de realisatie onderscheid gemaakt tussen uitvoerings- en personeelslasten. Vandaar het verschil.

 Lokale 
omroepen 

 Huis-aan-
huiskranten 

 Lokale 
nieuwsblad

en 

 Lokale 
nieuwsweb

sites 
EUR EUR EUR EUR

Verleende kredieten

Ronde 1  (15 maart 2020-15 mei 2020) 2.119.822 7.110.913 -                         -                       
Ronde 2 (15 maart 2020-15 mei 2020) -                               223.510 64.250 332.000
Ronde 3 (15 mei 2020-15 september 2020) 1.608.718 6.994.664 64.250 308.000
Ronde 4 (15 september 2020-15 december 2020) 1.656.092 7.049.872 68.250 324.000
Ronde 5 (15 december 2020-15 mei 2021) 1.294.104 4.149.278 41.682 156.000

Totaal 6.678.736              25.528.237      238.432            1.120.000       
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Innovatie

Realisatie Begroting Realisatie
2021 2021 2020
EUR EUR EUR

Verleende subsidie

Innovatie 807.618                  750.000             711.018                
Afboeking oude vorderingen -                               31.193                  

Totaal verleende subsidies 807.618                  750.000             742.211               

Programma's en projecten

Begeleiding Innovatie 78.023                     125.000              119.211                  
Begeleiding Denktank -                         
Begeleiding Challenge -                         
Beheer Innovatie en overig 45.102                      75.000                 -                         

Totaal programma's en projecten 123.125                    200.000            119.211                  

Totaal innovatie 930.743                 950.000            861.422             

De overbesteding van subsidie op Innovatie is misleidend. Er is EUR 807.618 toegekend, maar bij 
lange na niet vastgesteld. De vastgestelde subsidie was EUR 573.860, waarmee de werkelijke 
subsidie  dus lager ligt dan EUR 750.000 en is daarmee in lijn met de begroting.
Wel is de begeleiding voor het tweede jaar op rij lager dan begroot.
Hernieuwde lockdowns maakten de begeleiding op digitale wijze onvermijdelijk. Deze vorm van 
begeleiding is minder kostbaar dan fysiek. Voor 2022 wordt verwacht dat kosten weer in lijn met 
de begroting liggen.
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2021 2020
EUR EUR

Subsidies in de vorm van uitkeringen ten behoeve
 van persinnovatie

Sussie -                          117.840               
Tappable -                          62.898               
ADTAC -                          57.744                
European Cross Border Media Collaborations -                          97.806               
Iconov -                          53.078                
Mavin Foundation -                          77.016                 
Nu.nl Microcasts -                          44.918                 
PurePictures -                          16.059                 
Storypix -                          7.846                   
The Content Exchange 76.060               60.934               
Vox Games 79.901                 52.188                 
VPRO Tegenlicht -                          62.691                 
XS2Audio 82.017                 -                         
Forensic Journalism 44.346               -                         
RadiTube 40.056               -                         
Brusselse Nieuwe 61.524                 -                         
Twittertap 73.850               -                         
Pointer 13.848                -                         
Opt Out Advertising 103.137              -                         
NUsimpel 69.927                -                         
Collective 123.738             -                         
The Green Check 39.214                 -                         

807.618             711.018                

Onderzoek

Realisatie Begroting Realisatie
2021 2021 2020
EUR EUR EUR

Verleende subsidie

Exploitatie -                               22.700                 14.507                 
Onderzoek op aanvraag 500                             90.400               
Onderzoek in opdracht 174.366                  120.000              78.560                

Totaal verleende subsidies 174.866                  142.700               183.467              

De kosten voor onderzoek in opdracht betreffen de Scenariostudie. Gedurende 2021 bleek
dat OCW bereid was 100.000 bij te dragen aan de Scenariostudie. Hierop zijn de ambitie en bijbe-
horende kosten voor dit onderzoek verhoogd, wat leidde tot een hogere realisatie.

Overige activiteitenlasten

Onderzoek overig 42.899                    -                          -                         

Totaal overige activiteiten lasten 42.899                    -                          -                        

Totaal onderzoek 217.765                   142.700               183.467              

pagina 48



2021 2020
EUR EUR

Exploitatie

Piet Bakker Media -                          7.230                   
Van der Steenhoven Communicatie -                          7.277                    

-                          14.507                 

2021 2020
EUR EUR

Onderzoek op aanvraag

De Volkskrant - Hoe bereikt de digitale campagne de huiskamer -                          20.000              
Media-onderzoek 2020 Biculturele Nederlanders -                          12.500                 
Onderzoek naar de positie van Nederlandse Journalisten -                          40.000              
Onze Grenzelose Geschiedenis -                          17.900                 
Christa Koeyvoets- Echo Chambers op social media 500                        -                         

500                        90.400               

2021 2020
EUR EUR

Onderzoek in opdracht

Monitoring Pilot - Piet Bakker Media -                          43.560               
Monitoring Pilot - Vrije Universiteit Amsterdam -                          11.616                    
Monitoring Pilot - La Jupe Sauvage -                          49.368               
Scenariostudio - Van de Bunt Adviseurs fase 1 6.174                     29.400               
Scenariostudio - Van de Bunt Adviseurs fase 2 59.895               -                         
Scenariostudio - Van de Bunt Adviseurs fase 3 59.290               -                         
Scenariostudio - Publinc Academy fase 1 4.116                      19.600                
Scenariostudio - Publinc Academy fase 2 44.891                -                         

Totaal 174.366             153.544              

Waarvan doorbelasting:
Onderzoeksjournalistiek -                          (37.492)            
Lokale omroepen -                          (37.492)            

Totaal doorbelastingen -                          (74.984)            

174.366             78.560                
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Communicatie / kennisdeling

Realisatie Begroting Realisatie
2021 2021 2020
EUR EUR EUR

Overige activiteitenlasten

Site 67.936                     90.785                 87.052                
Evenementen 39.136                      120.000              19.459                 
Campagnes 5.335                        5.000                    3.544                   
Overig -                               1.500                      204                        

Totaal overige activiteitenlasten 112.407                   217.285               110.259               

Totaal Communicatie / kennisdeling 112.407                   217.285               110.259               

De onderbesteding is vrijwel in zijn geheel toe te schrijven aan het feit dat er in 2021 als gevolg van 
de pandemie, opnieuw geen fysieke bijeenkomsten konden worden gepland.

Regionale samenwerking

Realisatie Begroting Realisatie
2021 2021 2020
EUR EUR EUR

Verleende subsidie

Regionale samenwerking -                               -                         
Huis van de Journalistiek -                               -                         

Totaal verleende subsidie -                               -                          -                         

Programma's en projecten

Begeleiding en uitvoeringskosten Regio 24.025                     -                         

Totaal programma's en projecten 24.025                     -                          -                         

Totaal Regionale samenwerking 24.025                     -                          -                         

Het programma rond regionale samenwerking is in 2020 afgerond. De enige resterende kosten
in 2021 waren die voor een externe evaluatie van de regeling. Zoals vermeld, waren er in 2021 geen 
kosten begroot voor het Huis van de Journalistiek, deze zijn dan ook niet gemaakt.
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Subsidieverlening overig

Realisatie Begroting Realisatie
2021 2021 2020
EUR EUR EUR

Verleende subsidie

Sponsorbijdragen 13.000                     50.000                31.852                 

Totaal verleende subsidie 13.000                     50.000                31.852                 

Totaal subisdieverlening overig 13.000                     50.000                31.852                 

De onderbesteding lijkt een gevolg van het feit dat de fysieke activiteiten waar doorgaans sponsoring
wordt aangevraagd (congressen, seminars, symposia etc) in 2021 opnieuw nauwelijks doorgang 
hebben gevonden.

Onderzoeksjournalistiek

Realisatie Begroting Realisatie
2021 2021 2020
EUR EUR EUR

Verleende subsidie

Onderzoeksjournalistiek 2.678.700            2.500.000       2.487.119          

Totaal verleende subsidie 2.678.700            2.500.000       2.487.119          

Programma's en projecten

Doorbelasting personeelslasten 341.330                  327.650              345.943            
Doorbelasting uitvoeringslasten 109.337                  109.125                105.759             
Begeleiding 27.695                     91.000                  10.888                
Doorbelasting monitoring pilot -                               37.492                

Totaal programma's en projecten 478.362                 527.775               500.082           

Overige activiteitenlasten

Communicatie en kennisdeling 5.454                        15.000                  24.490               

Totaal overige activiteitenlasten 5.454                        15.000                  24.490               

Totaal Onderzoeksjournalistiek 3.162.516              3.042.775         3.011.691           

De subsidie voor de Regeling Onderzoeksjournalistiek lijkt hoger dan begroot. Dit komt doordat binnen
het zogeheten 'Meerjarige Spoor' subsidie is verleend voor twee jaren, waardoor de verleende subsidie EUR
778.741,70 hoger uitvalt. Verder zijn kosten voor begeleiding, communicatie en kennisdeling fors lager
 dan begroot, wegens het gebrek aan mogelijkheden om activiteiten fysiek te organiseren.
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2021 2020
Subsidies in de vorm van uitkeringen ten behoeve van EUR EUR
regeling onderzoeksjournalistiek

De onderzoeksclub – De Gelderlander -                          105.875             
Zuidplas en Waddinxveen onder de loep – Hart van Holland -                          69.080               
De redactie-hub – Stichting Lokale Verbinding -                          81.840                 
Mediastad achter de schermen – De regionale dagbladen Mediahuis -                          46.200               
Onderzoeksjournalistiek in de regio – Dtv Nieuws -                          120.120              
1 op 6 – Stichting Omroeporganisatie Groningen -                          80.850               
Samen Sterk – RTV Oost, RTV Drenthe, Omrop Fryslân en RTV Noord -                          138.600             
AT5-panel - AT5 -                          93.225                
In het vizier – Omroep Gelderland -                          133.980             
Nieuwe stromen – Weekbladpers / Vrij Nederland -                          37.840                
De Drugsfabriek – Stichting PULSAR (RTV Horizon) -                          53.075                
Onderzoeksjournalistiek met een dikke staart- De Stadsbron -                          90.288               
Spot On Stories -                          115.315                
The Investigate Desk, fase 2b – Stichting De Onderzoeksredactie -                          141.680              
De Balie Live Journalism – De Balie -                          64.680               
Mijn wijk in Nederland – de Volkskrant -                          74.690               
Onderzoeksjournalistiek in behapbare brokken. Stichting Omroep Enschede -                          119.559               
Journalistieke Dashboard Lokaal (JODAL) - Open State Foundation -                          100.672             
Vastpakken en doorbijten in Rotterdam – Vers Beton en Open Rotterdam -                          129.272              
Spit op eigen benen - SPIT -                          118.800              
ReportersNL – Reporter Radio (KRO-NCRV) -                          115.500              
Argos Online - VPRO -                          92.400               
Datajournalistiek doe je samen (jaar 3) - LocalFocus B.V. -                          46.200               
Bouwsteen en cement – Follow The Money B.V. -                          123.338             
Investico in de Regio 2021 – Stichting Investico -                          147.840             
Data & Debat – De Groen Amsterdammer -                          46.200               
Spot On Stories - Spot On Stories 259.544            -                         
De Correspondent - Voorbij de verontwaardiging 305.250           -                         
Stichting Investico - Investico in de regio 2022 en 2023 272.690            -                         
Stichting De Onderzoeksredactie - TheID fase 3 consolidatie en versterking 302.500           -                         
Regionale Dagbladen Mediahuis - Onderzoeksgroep integreren in onze 
regioredacties 52.000               -                         
Reporter Radio (KRO-NCRV) - ReportersNL 115.500             -                         
De Balie - Live Journalism 77.000               -                         
RTV NOF - Wat No(ordoost)-Fryslân? 52.000               -                         
Stichting Omroeporganisatie Groningen-Onderzoeksjournalistiek binnen 
de nieuwsredactie 52.000               -                         
POA (Publieke Omroep Amsterdam) -  AT5 Onderzoekt 52.000               -                         
SPIT - Spit graaft door 252.910             -                         
Follow The Money -  Duurzaam fundament voor unieke onderzoeken 305.250           -                         
Kring van hoofdredacteuren -  Diversiteit in tijden van polarisatie 123.200             -                         
Vers Beton - De Rotterdamse Onderzoeksredactie 143.117                -                         
Omroep Gelderland - In het Vizier 52.000               -                         
Omroep Flevoland - Floriade 134.860            -                         
Jan Peter Schouten - Bureau Spotlight 74.879                -                         
RTV NoordOost Twente - Mooi Twente 52.000               -                         

2.678.700      2.487.119          
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Lokale omroepen

Realisatie Begroting Realisatie
2021 2021 2020
EUR EUR EUR

Verleende subsidie

Lokale omroepen 165.727                   1.569.211           

Totaal verleende subsidie 165.727                   -                          1.569.211           

Programma's en projecten

Doorbelasting personeelslasten 128.076                  100.508              272.969            
Doorbelasting uitvoeringslasten -                               105.759             
Dooerbelasting monitoring pilot -                               37.492                
Uitvoeringskosten 36.963                    113.800                14.595                 

Totaal programma's en projecten 165.039                  214.308               430.815             

Totaal Lokale omroepen 330.766                 214.308               2.000.026      

Er was geen subsidieverlening begroot. De subsidie die wel is verleend, is het resultaat van 
gehonoreerde bezwaren op basis van besluiten die in 2020 nog zijn genomen binnen de Pilot Lokale Omroepen. 
Drie afgewezen aanvragen zijn na bezwaar alsnog toegekend.

2021 2020
Subsidies in de vorm van uitkeringen ten behoeve van EUR EUR
regeling lokale omroepen

Twenty Twenty -                          75.387                
Journalistieke verpakkingen -                          105.403             
De Grensverleggers -                          100.399             
Lokaal sterker door delen journalistieke kracht -                          110.000              
WOS Streekomroep voor iedereen! -                          108.861              
Journalistiek terug in de streek -                          110.000              
RTV NOF Next -                          74.198                 
Ik OOG van jou -                          110.000              
Wij zijn Amsterdam -                          57.576                
De Schaduwgemeenteraad -                          65.235                
Stappen maken in de journalistiek Regio Noordkop -                          79.396                
Stem uit de wijk, door en voor Rotterdammers -                          104.564             
Headlines en haarvaten -                          110.000              
ZO NWS naar lokaal nieuws met diepgang en duiding -                          81.000                
RTV Dordrecht – de volgende stap -                          87.100                 
Versterken journalistieke basis Sleutelstad -                          82.261                 
Versterking journalistiek Noordoost Brabant -                          107.831               
Het vliegwiel 74.980               -                         
Langstraat heeft weer wat Nieuws 45.747                -                         
Journalistiek verantwoorde Lokale Omroep: het kan 45.000              -                         

165.727              1.569.211           

pagina 53



Talentontwikkeling

Realisatie Begroting Realisatie
2021 2021 2020
EUR EUR EUR

Verleende subsidie

Talentontwikkeling 33.137                      275.000             277.725             

Totaal verleende subsidie 33.137                      275.000             277.725             

Programma's en projecten

Uitvoeringskosten 19.322                      25.000                19.510                  

Totaal programma's en projecten 19.322                      25.000                19.510                  

Totaal Talentontwikkeling 52.459                     300.000            297.235            

In tegenstelling tot de planning, is de Regeling Talentontwikkeling in 2021 niet meer geopend. Toekenningen 
zullen dus pas naar verwachting in 2022 plaatsvinden. 

2021 2020
Subsidies in de vorm van uitkeringen ten behoeve van EUR EUR
regeling talentontwikkeling

Stichting Journallab 8.231                      48.000               
De Coöperatie House of Journalism UA 6.000                    25.000               
Lighthouse Reports -                          29.375                
Masterclasses Financiële Journalistiek 9.375                     12.600                
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid 156                           30.000              
Stichting Media Perspectives -                          39.375                
NVJ -                          33.000               
Stichting Verhalende Journalistiek -                          26.000               
Stichting VersPers Uitgeverij 9.375                     34.375                

33.137                 277.725             
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Weerbaarheid

Realisatie Begroting Realisatie
2021 2021 2020
EUR EUR EUR

Verleende subsidie

Weerbaarheid 319.000                 100.000             -                         

Totaal verleende subsidie 319.000                 100.000             -                         

Totaal Weerbaarheid 319.000                   100.000             -                         

2021 2020
Subsidies in de vorm van uitkeringen ten behoeve van EUR EUR
regeling weerbaarheid

NVJ 319.000              -                         

319.000            -                        

In 2021 is besloten om het bedrag dat in 2020 niet is gekeerd, plus de bedragen die in 2021 en 2022 
gepland stonden, inclusief indexering, gezamenlijk te verlenen.

15. Financiële baten en lasten
Realisatie Begroting Realisatie

2021 2021 2020
EUR EUR EUR

Interest baten (rekening-courant) 319                               -                          77                            
Overige lasten -                               (25.000)             (32.176)             
Waarborgsom huur -                               -                          14.047                 
Doorbelasting rentelasten aan Steunfonds -                               -                          16.016                  

319                               (25.000)             (2.036)               

Dit betreft ontvangen rente in 2021.
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Bezoldiging topfunctionarissen en gewezen
topfunctionarissen

De bestuursvoorzitter wordt beloond conform de regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap van 18-12-2008, nr. WJZ/84440 (8216). Per 1 september 2018 is de heer Van Exter
aangetreden. De maandelijkse vergoeding bedraagt EUR 2.179 (totaal 2021: EUR 26.159, totaal 2020
EUR 26.110). Het Ministerie van OCW heeft per brief van 11 september 2014 (kenmerk 656552) laten
weten dat het bestuur het hoogste bestuursorgaan van het Stimuleringsfonds is in de zin van de WNT. De
vergoeding voor de bestuursvoorzitter valt daarmee binnen de daarvoor gestelde norm van de WNT.

Uitkering aan leidinggevende topfunctionarissen

Gegevens 2021 R.M. van Zanten

Functiegegevens Directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2021 1/1 - 31/12
Deeltijdfactuur in fte 1,11
Gewezen topfunctionaris Nee 
(Fictieve) dienstbetrekking Ja

Bezoldiging EUR

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding 133.289
Beloningen betaalbaar op termijn 21.666

Subtotaal 154.955

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 2021 209.000
-/- Onverschuldigd betaald bedrag N.v.t.

Totale bezoldiging 2021 154.955

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t.

Gegevens 2020 R.M. van Zanten

Functiegegevens Directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2020 1/1 - 31/12
Deeltijdfactuur in fte 1,11
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen EUR 131.999
Beloningen betaalbaar op termijn EUR 20.536

Totale bezoldiging 2020 EUR 152.535
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Uitkering aan toezichthoudende topfunctionarissen

F. van Exter M. Olij G.D. Leurdijk R. Khemradj F. Staps H. Rimmelzwaan Y. de Haan

Functiegegevens Voorzitter Lid Lid Lid Lid Lid Lid

Aanvang/einde vervulling in 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-28/2 1/1-31/12 1/1-31/12 1/3-31/12 1/3-31/12
2021

Bezoldiging EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Bezoldiging 26.159 13.080 2.180 13.080 13.080 10.900 10.900

Individueel toepasselijk
bezoldigingsmaximum 31.350 20.900 20.900 20.900 20.900 20.900 20.900

-/- Onverschuldigd bedrag N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Totale bezoldiging 26.159 13.080 2.180 13.080 13.080 10.900 10.900

Reden waarom de overschrij- 
ding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

F. van Exter M. Olij G.D. Leurdijk R. Khemradj F. Staps

Functiegegevens Voorzitter Lid Lid Lid Lid

Aanvang/einde vervulling in 2020 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12

Bezoldiging EUR EUR EUR EUR EUR

Bezoldiging 26.110 13.055 13.055 13.055 13.055

Individueel toepasselijk
bezoldigingsmaximum 30.150 20.100 20.100 20.100 20.100

-/- Onverschuldigd bedrag N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Totale bezoldiging 26.110 13.055 13.055 13.055 13.055

Reden waarom de overschrijding 
al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Bestuurdersbeloningen
Aan bezoldigingen met inbegrip van eventuele declaraties, is in het boekjaar ten laste van het Fonds
gekomen voor bestuurders een bedrag van EUR 94.083 (2020: EUR 78.329).
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Gebeurtenissen na balansdatum

Geen gebeurtenissen na balansdatum

Het bestuur van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek dd. 20 april 2022:

Dhr. F. van Exter (Voorzitter)

Mevr. M. Olij (Vicevoorzitter en Penningmeester)

Dhr. R. Khemradj

Dhr. F. Staps

Dhr. H. Rimmelzwaan

Mevr. Y. de Haan
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Overige gegevens 
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Controleverklaring 
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Bijlagen 
 



Regeling Journalistieke Innovatie (Accelerator) 
 

Toewijzingen 

Regeling Team Organisatie Subsidie 

Innovatie The Green Check: Datagedreven journalistiek over Mediatic Media BV € 38.531,35 

Innovatie Collective Stichting Are We Europe € 104.243,84 

Innovatie Vox Video & Sound de Volkskrant € 59.715,84 

Innovatie NUsimpel DPG Media € 48.156,90 

Innovatie Opt Out Advertising Opt Out Holding € 91.818,73 

Innovatie Pointer KRO-NCRV € 9.766,57 

Innovatie The Content Exchange The Content Exchange € 64.708,03 

Innovatie Twittertap Twittertap, handelsmerk van Strategy on Demand BV € 37.892,78 

Innovatie Brusselse Nieuwe Brusselse Nieuwe € 42.355,30 

Innovatie RadiTube Erik van Zummeren € 29.582,02 

Innovatie Forensic Journalism DROG BV € 32.171,16 

Innovatie XS2AUDIO XS2AUDIO € 54.450,35 

SUBTOTAAL   € 613.392,87 
 

Vaststellingen 

Regeling Team Organisatie Subsidie 

Innovatie The Green Check: Datagedreven journalistiek over Mediatic Media BV € 38.531,35 

Innovatie Collective Stichting Are We Europe € 102.950,16 

Innovatie Vox Video & Sound de Volkskrant € 53.603,90 

Innovatie NUsimpel DPG Media € 38.170,30 

Innovatie Opt Out Advertising Opt Out Holding € 91.647,73 

Innovatie Pointer KRO-NCRV € 4.579,26 

Innovatie The Content Exchange The Content Exchange € 63.828,95 

Innovatie Twittertap Twittertap, handelsmerk van Strategy on Demand BV € 28.236,29 

Innovatie Brusselse Nieuwe Brusselse Nieuwe € 40.859,30 

Innovatie RadiTube Erik van Zummeren € 28.476,48 

Innovatie Forensic Journalism DROG BV € 29.951,16 

Innovatie XS2AUDIO XS2AUDIO € 53.025,35 

SUBTOTAAL   € 573.860,23 



Regeling Onderzoeksjournalistiek 
 

Toewijzingen 

Regeling Projetctnaam Organisatie Subsidie 

Onderzoeksjournalistiek 2021 1 Mooi Twente RTV Noordoost Twente € 52.000,00 

Onderzoeksjournalistiek 2021 Bureau Spotlight Jan Peter Schouten € 74.879,20 

Onderzoeksjournalistiek 2021 Floriade omroep flevoland € 134.860,00 

Onderzoeksjournalistiek 2021 In het Vizier Omroep Gelderland € 52.000,00 

Onderzoeksjournalistiek 2021 De Rotterdamse Onderzoeksredactie Vers Beton € 143.116,60 

Onderzoeksjournalistiek 2021 Diversiteit in tijden van polarisatie Kring van Hoofdredacteuren € 123.200,00 

Onderzoeksjournalistiek 2021 Duurzaam fundament voor unieke onderzoeken Follow the Money BV € 305.250,00 

Onderzoeksjournalistiek 2021 Spit graaft door SPIT € 252.909,80 

Onderzoeksjournalistiek 2021 AT5 Onderzoekt POA (Publieke Omroep Amsterdam) € 52.000,00 

Onderzoeksjournalistiek 2021 Onderzoeksjournalistiek binnen de nieuwsredactie Stichting Omroeporganisatie Groningen € 52.000,00 

Onderzoeksjournalistiek 2021 Wat No(ordoost)-Fryslân? RTV NOF € 52.000,00 

Onderzoeksjournalistiek 2021 Live Journalism De Balie € 77.000,00 

Onderzoeksjournalistiek 2021 ReportersNL (van Pointer Radio, voorheen Reporter Reporter Radio (KRO - NCRV) € 115.500,00 

Onderzoeksjournalistiek 2021 Onderzoeksgroep integreren in onze regioredacties De regionale dagbladen Mediahuis: Noordhollands Dagblad, Leidsch Dagblad, 
Haarlems Dagblad, Gooi- en Eemlander, IJmuider Courant 

€ 52.000,00 

Onderzoeksjournalistiek 2021 TheID fase 3 consolidatie en versterking Stichting De Onderzoeksredactie € 302.500,00 

Onderzoeksjournalistiek 2021 Investico in de regio 2022 en 2023 Stichting Investico € 272.690,00 

Onderzoeksjournalistiek 2021 Voorbij de verontwaardiging De Correspondent € 305.250,00 

Onderzoeksjournalistiek 2021 Spot On Stories Spot On Stories € 259.543,90 

SUBTOTAAL   € 1.486.715,60 

 

  

 
1 Regeling Onderzoekjournalistiek 2021 



Vaststellingen 

Regeling Projectnaam Organisatie Subsidie 

Onderzoeksjournalistiek 2020 2 Mijn wijk in Nederland  De Volkskrant € 127.767,72 

Onderzoeksjournalistiek 2020 Samen Sterk (Noordelijke omroepen)  RTV Oost, RTV Drenthe, Omrop Fryslân en RTV Noord € 131.948,00 

Onderzoeksjournalistiek 2020 ReportersNL  Reporter Radio € 66.471,88 

Onderzoeksjournalistiek 2020 ZEMBLA Online  BNN VARA € 130.680,00 

Onderzoeksjournalistiek 2020 Vertaalslag Lokale Financiën  Loods 50 € 69.300,00 

Onderzoeksjournalistiek 2020 Onderzoeksjournalistiek in de regio  DTV Nieuws € 131.512,14 

Onderzoeksjournalistiek 2020 Waddinxveen en Zuidplas onder de loep Hart van Holland € 67.980,00 

Onderzoeksjournalistiek 2020 Datajournalistiek doe je (nog steeds) samen Local Focus € 69.300,00 

Onderzoeksjournalistiek 2020 SPIT groeit door SPIT € 120.120,00 

Onderzoeksjournalistiek 2020 Het Schone Oosten De Gelderlander € 108.035,17 

Onderzoeksjournalistiek 2020 Nieuw Amsterdams Peil AT5 € 104.806,42 

Onderzoeksjournalistiek 2020 Het Bureau voor Data en het Publieke Debat De Groene Amsterdammer € 42.000,00 

Onderzoeksjournalistiek 2020 De Onderzoeksredactie, fase 2 Stichting De Onderzoeksredactie € 85.132,30 

Onderzoeksjournalistiek 2020 Spot On Stories Stichting Spot On Stories € 128.589,80 

Onderzoeksjournalistiek 2020 Investico in de regio 2020 Stichting Investico € 142.209,63 

Onderzoeksjournalistiek 2020 Lokale onderzoeksjourn. in behapbare brokken (1Twente) Stichting Omroep Enschede € 141.680,00 

Onderzoeksjournalistiek 2020 De Balie Live Journalism De Balie € 138.190,29 

Onderzoeksjournalistiek 2020 Argos Online VPRO € 92.400,00 

Onderzoeksjournalistiek 2020 Blauwdruk: lokale journalistiek met landelijke imp Follow the Money € 161.700,00 

Onderzoeksjournalistiek 2020 Achter de academische feiten  Stichting De Folia Civitatis € 88.483,30 

Onderzoeksjournalistiek 2020 Organisatie en Maatschappij verbonden Stichting Lokale Verbinding € 106.825,84 

Onderzoeksjournalistiek 2020 Engagement onderzoeksjournalistiek vervolg RTL Nieuws € 15.750,00 

Onderzoeksjournalistiek 2020 Borns Onderzoeksplatform Stichting Borne Boeit € 35.580,98 

Onderzoeksjournalistiek 2020 Data Mapping vertelt het hele verhaal DUIC BV € 69.571,44 

Onderzoeksjournalistiek 2020 OPEN Rotterdam en Vers Beton onderzoeken Rotterdam Vers Beton € 134.294,38 

Onderzoeksjournalistiek 2020 Bureau Spotlight BDUmedia, Omroep Ede en School voor Journalistiek CHE € 66.646,71 

Onderzoeksjournalistiek 2020 p2p onderzoeksjournalistiek De stadsbron € 89.241,84 

Onderzoeksjournalistiek 2020 Onderzoeksredactie Groot Oisterwijk Stichting Onderzoeksredactie Groot oisterwijk € 51.240,00 

SUBTOTAAL   € 2.717.457,84 

  

 
2 Regeling Onderzoeksjournalistiek 2020 



Regeling Professionalisering Lokale omroepen 
 

Toewijzingen 

Regeling Projectnaam Organisatie Subsidie 

Lokale omroepen Journalistiek verantwoorde Lokale Omroep: het kan Stichting Omroep Meierijstad € 45.000,00 

Lokale omroepen Het vliegwiel Stichting Omroeporganisatie Leeuwarden En Omstreken Middelsé € 74.979,79 

Lokale omroepen Langstraat heeft weer wat Nieuws Maasstad Omroepstichting Waalwijk  - Langstraat Media € 45.747,00 

SUBTOTAAL   € 165.726,79 

Regeling Talentontwikkeling 
 

Toewijzingen 

Regeling Projectnaam Organisatie Subsidie 

Talentontwikkeling Bellingcat Bootcamps; 4 crash courses Stichting Journallab € 8.231,25 

Talentontwikkeling Onderzoekslab De Coöperatie House of Journalism UA € 6.000,00 

Talentontwikkeling Talentontwikkelingsprogramma: Data als kans Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid € 155,47 

Talentontwikkeling Doorgroei Masterclasses Financiële Journalistiek Masterclasses Financiële Journalistiek € 9.375,00 

SUBTOTAAL   € 23.761,72 

 

Vaststellingen 

Regeling Projectnaam Organisatie Subsidie 

Talentontwikkeling Bellingcat Bootcamps; 4 crash courses Stichting Journallab € 43.231,25 

Talentontwikkeling We bouwen een ecosysteem: leidinggevenden NVJ € 27.834,84 

Talentontwikkeling Talentontwikkelingsprogramma: Data als kans Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid € 30.155,47 

Talentontwikkeling Onderzoekslab De Coöperatie House of Journalism UA € 26.000,00 

Talentontwikkeling Doorgroei Masterclasses Financiële Journalistiek Masterclasses Financiële Journalistiek € 39.375,00 

SUBTOTAAL   € 166.596,56 

  



Sponsorregeling 
 

Toewijzingen 

Regeling Projectnaam Organisatie Subsidie 

Sponsoring Festival van de Journalistiek Klaar voor de toekomst! NVJ € 3.000,00 

Sponsoring Newsphotography; Vincent Mentzel 75! Museum Hilversum € 5.000,00 

SUBTOTAAL   € 8.000,00 

 

Vaststellingen 

Regeling Projectnaam Organisatie Subsidie 

Sponsoring Podcastfestival Stichting Podcastnetwerk € 5.000,00 

Sponsoring De Tegel Online Journalistieke Jaarprijzen € 5.000,00 

Sponsoring Documentaire Kickstart Gids (afronding) Creatief met Film € 4.090,00 

Sponsoring Kiezen met VICE 2021 VICE Benelux  € 5.000,00 

Sponsoring NNP 2020: 75 jaar lokale nieuwsmedia! NNP € 5.000,00 

Sponsoring Mediawijsheid en Tweede Kamerverkiezingen 2021 Stichting F6 € 4.541,00 

SUBTOTAAL   € 28.631,00 

Onderzoek in opdracht 
 

Toewijzingen 

Regeling Projectnaam Organisatie Subsidie 

Onderzoek in opdracht Scenariostudie (fase 3) Van de Bunt Adviseurs € 59.290,00 

Onderzoek in opdracht Scenariostudie 2021 (Fase 2) Van de Bunt Adviseurs € 59.895,00 

Onderzoek in opdracht Scenariostudie vanuit een diversiteitsperpectief, (fase 2) Publinc Academy € 44.891,00 

SUBTOTAAL   € 164.076,00 

 

  



Vaststellingen 

Regeling Projectnaam Organisatie Subsidie 

Onderzoek in opdracht Scenariostudie vanuit een diversiteitsperpectief Publinc Academy € 23.716,00 

Onderzoek in opdracht Scenariostudie 2021 Van de Bunt Adviseurs € 35.574,00 

Onderzoek in opdracht Scenariostudie 2021 (Fase 2) Van de Bunt Adviseurs € 59.895,00 

Onderzoek in opdracht Scenariostudie vanuit een diversiteitsperpectief, (fase 2) Publinc Academy € 44.891,00 

SUBTOTAAL   € 164.076,00 

Regeling Weerbaarheid 
 

Toewijzingen 

Regeling Projectnaam Organisatie Subsidie 

Weerbaarheid 
 

Nederlandse Vereniging van Journalisten NVJ € 319.000,00 

SUBTOTAAL   € 319.000,00 

Regeling Onderzoek op aanvraag 
 

Toewijzingen 

Regeling Projectnaam Organisatie Subsidie 

Onderzoek op aanvraag Relatie tussen echo chambers op sociale media en geloof in conspiracy theories Christa Koeyvoets € 500,00 

SUBTOTAAL   € 500,00 

 

Vaststellingen 

Regeling Projectnaam Organisatie Subsidie 

Onderzoek op aanvraag Trust in the Blockchain Society - Augmented Interviews Archis € 4.975,00 

Onderzoek op aanvraag Hoe bereikt de digitale campagne de huiskamer van de kiezer de Volkskrant € 20.000,00 

SUBTOTAAL   € 24.975,00 

  



Totaal toewijzingen en vaststellingen 
 

Regeling Toewijzingen Vaststellingen 
Innovatie € 613.392,87 € 573.860,23 
Onderzoeksjournalistiek 2021 € 1.486.715,60 - 
Onderzoeksjournalistiek 2020 - € 2.717.457,84 
Lokale omroepen € 165.726,79 - 
Talentontwikkeling € 23.761,72 € 166.596,56 
Sponsoring € 8.000 € 28.631,00 
Onderzoek in opdracht  € 164.076,00 € 164.076,00 
Weerbaarheid € 319.000,00 - 
Onderzoek op aanvraag € 500,00 € 24.975,00 
TOTAAL € 2.781.172,98 € 3.675.596,63 

 



  Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Ronde 5   

Aanvrager en titel* (* alleen bij 
LNW) 

LO HAH LN LNW HAH LO LN LNW HAH LO LN LNW HAH LO LN LNW HAH Totale Krediet 

Uitgeverij De Uitkomst B.V.   € 19.786,80   
 

    
  

€ 19.786,80   
  

€ 19.786,80   
  

  € 59.360,40 

Uitgeverij West Media b.v.   € 126.446,50   
 

    
  

€ 126.446,50   
  

€ 126.446,50   
  

€ 126.340,50 € 505.680,00 

Van Dijk Grafimedia BV   € 43.560,00   
 

    
  

€ 43.560,00   
  

€ 43.560,00   
  

€ 43.560,00 € 174.240,00 

Koninklijke BDU Holding BV   € 334.162,36   
 

    
  

€ 334.162,36   
  

€ 334.162,36   
  

€ 
325.958,82 

€ 1.328.445,90 

Stichting Lokale Omroep 
Meppel (stationcall RTV 
Meppel) 

€ 5.192,88     
 

  € 5.192,88 
  

  € 5.192,88 
   

€ 4.792,88 
  

  € 20.371,52 

Gemert Media B.V.   € 62.370,00   
 

    
  

€ 42.570,00   
  

€ 62.370,00   
  

  € 167.310,00 

Stichting RTV Roermond € 11.442,09     
 

  € 11.442,09 
  

  € 11.442,09 
   

  
  

  € 34.326,27 

Uitgeverij Verhagen B.V.   € 69.950,10   
 

    
  

€ 69.950,10   
  

€ 69.950,10   
  

€ 69.950,10 € 279.800,40 

Mediaburo Schoppema V.O.F.   € 27.060,00   
 

    
  

€ 27.060,00   
  

€ 27.060,00   
  

€ 26.296,00 € 107.476,00 

Stichting Wijkblad 
Princenhage 

  € 4.290,00   
 

    
  

€ 4.290,00   
  

€ 4.290,00   
  

€ 871,00 € 13.741,00 

Coöperatieve Vereniging de 
Toren U.A. 

  € 39.600,00   
 

    
  

€ 39.600,00   
  

€ 39.600,00   
  

€ 39.600,00 € 158.400,00 

Uitgeverij Lokaal   € 4.000,00   
 

    
  

€ 4.000,00   
  

€ 4.000,00   
  

€ 3.000,00 € 15.000,00 

AtresMedia   € 6.072,00   
 

    
  

€ 6.072,00   
  

€ 6.072,00   
  

  € 18.216,00 

Stichting Omroeporganisatie 
Leeuwarden en Omstreken 
Middelsé (LEO Middelsé) 

€ 21.204,81     
 

  € 21.204,81 
  

  € 21.204,81 
   

  
  

  € 63.614,43 

Stichting Omroep Landgraaf € 6.119,85     
 

  € 6.119,85 
  

  € 6.119,85 
   

  
  

  € 18.359,55 

Stichting Lokale Omroep 
Barendrecht 

€ 6.504,30     
 

  € 6.504,30 
  

  € 6.504,30 
   

€ 6.504,30 
  

  € 26.017,20 

Stichting Lokale Omroep 
Midden Nederland 

€ 13.082,85     
 

  € 13.082,85 
  

    
   

  
  

  € 26.165,70 

Stichting ZO-NWS € 11.967,12     
 

  € 11.967,12 
  

  € 11.967,12 
   

€ 11.967,12 
  

  € 47.868,48 

Media Totaal Noord BV   € 51.942,00   
 

    
  

€ 51.942,00   
   

  
  

  € 103.884,00 

Rodi Media B.V.   € 609.919,20   
 

    
  

€ 381.557,50   
  

€ 314.952,00   
  

€ 314.952,00 € 1.621.380,70 

Stichting streekomroep Maas 
en Waal 

€ 4.000,00     
 

    
  

    
   

  
  

  € 4.000,00 

Stichting Lokale Omroep 
Gemeente Oldambt 

€ 6.164,73     
 

  € 6.164,73 
  

  € 6.164,73 
   

€ 6.164,73 
  

  € 24.658,92 

Fulltime Media   € 13.645,50   
 

    
  

€ 13.645,50   
  

€ 13.645,50   
  

€ 6.822,75 € 47.759,25 

Stichting Lokale Omroep 
Schagen 

€ 6.940,56     
 

  € 6.940,56 
  

  € 6.940,56 
   

€ 6.940,56 
  

  € 27.762,24 

Stichting Regionaal Media 
Centrum Oost Nederland 

€ 10.729,29     
 

  € 10.729,29 
  

  € 10.729,29 
   

€ 10.729,29 
  

  € 42.917,16 

DP Media Service   € 6.600,00   
 

    
  

€ 6.600,00   
  

€ 6.600,00   
  

€ 6.600,00 € 26.400,00 

PC55   € 11.220,00   
 

    
  

€ 11.220,00   
  

€ 11.220,00   
  

  € 33.660,00 

Kempen Media   € 46.728,00   
 

    
  

€ 46.728,00   
  

€ 46.728,00   
  

€ 45.111,00 € 185.295,00 

Nieuws- en Advertentieblad 
Schaapskooi 

  € 18.480,00   
 

    
  

€ 18.480,00   
  

€ 18.480,00   
  

€ 18.480,00 € 73.920,00 

DWF Publishing B.V.   € 134.997,06   
 

    
  

€ 134.997,06   
  

€ 134.997,06   
  

€ 134.997,06 € 539.988,24 

Mediahuis Elgersma B.V.   € 25.080,00   
 

    
  

€ 25.080,00   
  

€ 25.080,00   
  

€ 25.080,00 € 100.320,00 



  Ronde 1  Ronde 2    Ronde 3    Ronde 4 5    Ronde 5      

Aanvrager en titel* (* alleen bij 
LNW) 

LO HAH LN LNW HAH LO LN LNW HAH LO LN LNW HAH LO LN LNW HAH Totale Krediet 

Enter Media BV   € 85.618,50   
 

    
  

€ 85.618,50   
  

€ 85.618,50   
  

€ 85.618,50 € 342.474,00 

Adcommunicatie   € 26.070,00   
 

    
  

€ 26.070,00   
  

€ 26.070,00   
  

€ 26.070,00 € 104.280,00 

Stichting Radio-Televisie 
Sternet/ RTV Sternet 

€ 4.000,00     
 

  € 4.000,00 
  

  € 4.000,00 
   

€ 3.473,91 
  

  € 15.473,91 

Voorster Nieuws B.V.   € 9.850,50   
 

    
  

€ 9.850,50   
  

€ 9.850,50   
  

€ 9.850,50 € 39.402,00 

Regiobode B.V.   € 64.614,00   
 

    
  

€ 64.614,00   
  

€ 64.614,00   
  

€ 64.614,00 € 258.456,00 

Stichting Lokale Omroep en 
Televisie Helmond (SLOT) 

€ 13.561,35     
 

  € 13.561,35 
  

  € 13.561,35 
   

vrlg zonder 
krediet 

  
  € 40.684,05 

Stichting Lokale Omroep 
Winterswijk 

€ 4.389,66     
 

  € 4.389,66 
  

  € 4.389,66 
   

vrlg zonder 
krediet 

  
  € 13.168,98 

Flevomedia BV - Harlinger 
Courant 

  € 5.610,00   
 

    
  

    
   

  
  

  € 5.610,00 

Texelse Media C.   € 13.200,00   
 

    
  

€ 13.200,00   
  

€ 13.200,00   
  

€ 13.200,00 € 52.800,00 

Stichting Streekomroep 
Noordoost-Friesland 

€ 9.280,26     
 

  € 9.280,26 
  

  € 9.280,26 
   

€ 9.280,26 
  

  € 37.121,04 

Uitkijkpost Media BV   € 16.170,00   
 

    
  

€ 16.250,00   
  

€ 16.210,00   
  

  € 48.630,00 

Uitgeverij Stedendriehoek 
B.V. 

  € 100.518,00   
 

    
  

€ 100.518,00   
  

€ 100.518,00   
  

€ 100.518,00 € 402.072,00 

Bernheze Media Wijs & Pitt   € 8.646,00   
 

    
  

€ 8.646,00   
  

€ 8.646,00   
  

  € 25.938,00 

Uitgeverij de Bunschoter b.v.   € 5.610,00   
 

    
  

€ 5.610,00   
  

€ 5.610,00   
  

€ 5.610,00 € 22.440,00 

Uitgevers Maatschappij 
Eilanden-Nieuws B.V. 

  € 15.576,00   
 

    
  

€ 15.576,00   
  

€ 15.576,00   
  

€ 15.576,00 € 62.304,00 

weekblad de Etalage   € 11.682,00   
 

    
  

€ 11.682,00   
  

€ 11.682,00   
  

€ 11.682,00 € 46.728,00 

Uitgeverij Huis aan Huis 
Reklamix B.V. 

  € 6.798,00   
 

    
  

€ 6.798,00   
  

€ 6.798,00   
  

  € 20.394,00 

RTW € 4.000,00     
 

  € 4.000,00 
  

  € 4.000,00 
   

€ 3.996,96 
  

  € 15.996,96 

Stg. Lokale Omroep Almelo € 11.167,86     
 

    
  

    
   

  
  

  € 11.167,86 

Het Kontakt Edities B.V.   € 98.184,90   
 

    
  

€ 98.184,90   
  

€ 98.184,90   
  

€ 98.811,90 € 393.366,60 

Drukkerij Kempisch Contact   € 4.000,00   
 

    
  

€ 4.000,00   
  

€ 4.000,00   
  

€ 3.564,00 € 15.564,00 

Stichting Lokale Media 
Bronckhorst, Lochem en 
andere gemeenten (Stichting 
Lokale Media Ideaal) 

€ 5.251,29     
 

  € 5.251,29 
  

  € 5.251,29 
   

€ 10.320,09 
  

  € 26.073,96 

Stichting Lokale Media 
Instelling Súdwest Fryslân 

€ 13.600,62     
 

  € 13.600,62 
  

  € 13.600,62 
   

  
  

  € 40.801,86 

Uitgeverij Deurne Asten 
Someren 

  € 119.182,14   
 

    
  

€ 119.182,14   
  

€ 119.182,14   
  

€ 119.182,14 € 476.728,56 

De Heraut B.V.   € 16.170,00   
 

    
  

€ 16.170,00   
  

€ 16.170,00   
  

  € 48.510,00 

Lunteren Media BV   € 8.910,00   
 

    
  

€ 10.131,00   
  

€ 10.131,00   
  

  € 29.172,00 

DeMooiKrant BV   € 8.580,00   
 

    
  

€ 8.580,00   
  

€ 8.580,00   
  

  € 25.740,00 

Stichting Lokale Omroep 
Regio Haarlem 

€ 30.400,26     
 

  € 30.400,26 
  

  € 30.400,26 
   

€ 30.400,26 
  

  € 121.601,04 

Stichting Lokale Omroep 
Drimmelen 

€ 4.000,00     
 

  € 4.000,00 
  

  € 4.000,00 
   

  
  

  € 12.000,00 

Stichting Omroep Ede € 16.598,67     
 

  € 16.598,67 
  

    
   

  
  

  € 33.197,34 

Stichting Publieke Lokale 
Media Instelling Ronde Venen 

€ 6.319,83     
 

  € 6.319,83 
  

  € 6.319,83 
   

  
  

  € 18.959,49 



  Ronde 1  Ronde 2    Ronde 3    Ronde 4    Ronde 5      

Aanvrager en titel* (* alleen bij 
LNW) 

LO HAH LN LNW HAH LO LN LNW HAH LO LN LNW HAH LO LN LNW HAH Totale Krediet 

Weekblad Actief bv   € 57.882,00   
 

    
  

€ 57.882,00   
  

€ 57.882,00   
  

€ 57.882,00 € 231.528,00 

Radio Westerwolde € 5.931,75     
 

    
  

    
   

  
  

  € 5.931,75 

Barneveldse Omroep 
Stichting Aktief (B.O.S.A.) 

€ 7.468,23     
 

  € 7.468,23 
  

  € 7.468,23 
   

€ 7.468,23 
  

  € 29.872,92 

Uitgeverij de Bode B.V.   € 228.888,00   
 

    
  

€ 228.888,00   
  

€ 
228.888,00 

  
  

€ 
228.888,00 

€ 915.552,00 

Stichting Klokradio € 8.381,34     
 

  € 8.381,34 
  

  € 8.381,34 
   

vrlg zonder 
krediet 

  
  € 25.144,02 

Stichting GooiTV Gooise 
Meren 

€ 8.744,01     
 

  € 8.744,01 
  

  € 8.744,01 
   

€ 8.744,01 
  

  € 34.976,04 

Stichting GooiTV Wijdemeren € 4.000,00     
 

  € 4.000,00 
  

  € 4.000,00 
   

€ 3.541,23 
  

  € 15.541,23 

Omroepstichting ZuidWest € 25.550,91     
 

  € 25.550,91 
  

  € 25.550,91 
   

€ 25.550,91 
  

  € 102.203,64 

Achterhoek Nieuws B.V.   € 85.306,72   
 

    
  

€ 85.306,72   
  

€ 85.306,72   
  

€ 84.363,18 € 340.283,34 

Stichting Locale Omroep 
Oldebroek "LOCO" 

€ 4.000,00     
 

    
  

    
   

  
  

  € 4.000,00 

Den Nijebroeck B.V.   € 7.590,00   
 

    
  

€ 7.590,00   
  

€ 7.590,00   
  

€ 7.590,00 € 30.360,00 

Zandvoort Press BV   € 6.270,00   
 

    
  

€ 6.270,00   
  

€ 6.270,00   
  

€ 6.270,00 € 25.080,00 

Stichting Omroep Heiloo € 4.000,00     
 

  € 4.000,00 
  

  € 4.000,00 
   

  
  

  € 12.000,00 

DUIC B.V.   € 33.000,00   
 

    
  

€ 33.000,00   
  

€ 33.000,00   
  

€ 33.000,00 € 132.000,00 

RTV Albrandswaard (Radio 
Omroep Stichting 
Albrandswaard) 

€ 4.000,00     
 

  € 4.000,00 
  

  € 4.000,00 
   

  
  

  € 12.000,00 

Liemerse Omroepstichting € 14.195,28     
 

  € 14.195,28 
  

  € 14.195,28 
   

  
  

  € 42.585,84 

MediaReps/Bijlmer&Meer   € 23.100,00   
 

    
  

€ 23.100,00   
  

€ 23.100,00   
  

  € 69.300,00 

Stichting Radio en TV BES € 4.853,97     
 

  € 4.853,97 
  

  € 4.853,97 
   

€ 4.853,97 
  

  € 19.415,88 

Stichting Lokale Omroep 
Aalten Dinxperlo 

€ 4.000,00     
 

  € 4.000,00 
  

  € 4.000,00 
   

  
  

  € 12.000,00 

Maasstad Omroepstichting 
Waalwijk - Langstraat Media 

€ 14.500,86     
 

  € 14.500,86 
  

  € 14.500,86 
   

€ 14.500,86 
  

  € 58.003,44 

Rondom Vandaag Holding BV   € 90.468,84   
 

    
  

€ 90.468,84   
  

€ 90.468,84   
  

€ 90.468,84 € 361.875,36 

Stichting Lokale Omroep 
Roerstreek (OR6) 

€ 4.000,00     
 

    
  

    
   

  
  

  € 4.000,00 

DPG Media BV   € 
1.826.352,00 

  
 

    
  

€ 1.824.966,00   
  

€ 
1.824.966,00 

  
  

  € 
5.476.284,00 

Stichting Kabel Omroep Zuid 
Limburg h.o.d.n. RTV 
Maastricht 

€ 23.400,96     
 

  € 23.400,96 
  

  € 23.400,96 
   

  
  

  € 70.202,88 

Streekomroep Stichting 
ZO!34 

€ 21.946,65     
 

  € 21.946,65 
  

  € 21.946,65 
   

€ 21.946,65 
  

  € 87.786,60 

stichting Radio Stad 
Montfoort 

€ 4.000,00     
 

    
  

    
   

  
  

  € 4.000,00 

Rodi Media Zuid-Holland B.V.   € 44.659,56   
 

    
  

€ 44.659,56   
  

€ 44.659,56   
  

€ 44.659,56 € 178.638,24 

Stichting Streekomroep 
Midden-Gelderland 

€ 32.691,78     
 

  € 32.691,78 
  

  € 32.691,78 
   

€ 7.691,78 
  

  € 105.767,12 

De Wassenaarse Krant   € 16.632,00   
 

    
  

€ 16.632,00   
  

€ 16.632,00   
  

€ 16.632,00 € 66.528,00 

Stichting Radio-TV 
Borghende 

€ 4.000,00     
 

  € 4.000,00 
  

    
   

  
  

  € 8.000,00 

Gulp en Geul Journaal   € 10.263,00   
 

    
  

    
   

  
  

  € 10.263,00 
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Aanvrager en titel* (* alleen bij 
LNW) 

LO HAH LN LNW HAH LO LN LNW HAH LO LN LNW HAH LO LN LNW HAH Totale Krediet 

Stichting Omroep Hattem € 4.000,00     
 

    
  

    
   

  
  

  € 4.000,00 

Stichting Omroep Eemsdelta 
(voorheen Stichting Radio 
Televisie Delfzicht Lokaal) 

€ 5.919,21     
 

  € 5.919,21 
  

  € 5.919,21 
   

vrlg zonder 
krediet 

  
  € 17.757,63 

Stichting Omroeporganisatie 
Groningen 

€ 45.462,12     
 

  € 45.462,12 
  

  € 45.462,12 
   

€ 22.150,12 
  

  € 158.536,48 

Rond Haaksbergen   € 9.636,00   
 

    
  

€ 9.636,00   
  

€ 9.636,00   
  

€ 9.636,00 € 38.544,00 

GoedeMorgen Media   € 7.590,00   
 

    
  

€ 7.590,00   
  

€ 7.590,00   
  

  € 22.770,00 

Boxtel Media VOF   € 9.900,00   
 

    
  

€ 9.900,00   
  

€ 9.900,00   
  

  € 29.700,00 

Jevanhet BV   € 10.560,00   
 

    
  

€ 10.560,00   
  

€ 10.560,00   
  

vrlg zonder 
krediet 

€ 31.680,00 

Stichting Streekomroep 
Limburg 2 (S.O.L.2) 

€ 4.973,43     
 

  € 4.973,43 
  

  € 4.973,43 
   

€ 4.973,43 
  

  € 19.893,72 

Stichting Productie Fabriek 
Almere 

€ 29.566,35     
 

  € 29.566,35 
  

  € 29.566,35 
   

€ 29.566,23 
  

  € 118.265,28 

Stichting OmroepN € 5.827,80     
 

  € 5.827,80 
  

  € 5.827,80 
   

€ 4.127,80 
  

  € 21.611,20 

heinink media bv   € 51.480,00   
 

    
  

€ 51.480,00   
  

€ 46.860,00   
  

€ 46.860,00 € 196.680,00 

Stichting Omroep Hulst € 4.341,15     
 

  € 4.341,15 
  

  € 4.341,15 
   

€ 4.341,15 
  

  € 17.364,60 

Uitgeverij 't Waekblaad B.V.   € 20.691,00   
 

    
  

€ 20.691,00   
  

€ 20.691,00   
  

€ 20.691,00 € 82.764,00 

Drukkerij Mekel VOF   € 7.524,00   
 

    
  

€ 7.524,00   
  

€ 7.524,00   
  

€ 7.524,00 € 30.096,00 

Stichting Publieke Omroep 
Buren, Culemborg, 
Vijfheerenlanden en West 
Betuwe (SPO-BCVW) 

€ 22.472,34     
 

  € 22.472,34 
  

  € 22.472,34 
   

€ 22.472,34 
  

  € 89.889,36 

Stichting Omroep Rijswijk       
 

  € 8.941,35 
  

  € 8.941,35 
   

€ 8.464,10 
  

  € 26.346,80 

Stichting Omroep Pijnacker-
Nootdorp 

€ 7.170,57     
 

  € 7.170,57 
  

  € 7.170,57 
   

€ 7.133,80 
  

  € 28.645,51 

Stichting Lokale Omroep 
Noord Oost Overijssel NOOS 

€ 8.308,41     
 

    
  

    
   

  
  

  € 8.308,41 

Stichting Televisie Radio 
Ouder Amstel Lokaal 

€ 4.000,00     
 

  € 4.000,00 
  

  € 4.000,00 
   

  
  

  € 12.000,00 

Stichting RTV Noordoost-
Twente 

€ 14.295,60     
 

  € 14.295,60 
  

  € 14.295,60 
   

€ 14.295,60 
  

  € 57.182,40 

Stichting Lokale Omroep 
Alphen aan den Rijn en 
Omstreken 

€ 16.388,13     
 

  € 16.388,13 
  

    
   

  
  

  € 32.776,26 

Wijchens Weekblad Wegwijs 
B.V. 

  € 12.210,00   
 

    
  

    
   

  
  

  € 12.210,00 

Hofstreek Omroep € 5.039,76     
 

  € 5.039,76 
  

    
   

  
  

  € 10.079,52 

Grafilom St. Andreasklokje   € 4.000,00   
 

    
  

€ 4.000,00   
  

€ 4.000,00   
  

€ 3.000,00 € 15.000,00 

SLOG € 4.000,00     
 

    
  

    
   

  
  

  € 4.000,00 

Maasduinen Courant B.V.   € 4.000,00   
 

    
  

€ 4.000,00   
  

€ 4.000,00   
  

€ 3.960,00 € 15.960,00 

RTV Baarn € 4.000,00     
 

  € 4.000,00 
  

  € 4.000,00 
   

  
  

  € 12.000,00 

Stichting RTV Kanaal30 € 8.962,47     
 

  € 8.962,47 
  

  € 8.962,47 
   

€ 8.962,47 
  

  € 35.849,88 

den Heijer Uitgeverij   € 17.160,00   
 

    
  

€ 17.160,00   
  

€ 17.160,00   
  

vrlg zonder 
krediet 

€ 51.480,00 

De Groene Venen   € 12.540,00   
 

    
  

€ 12.540,00   
  

€ 12.540,00   
  

€ 12.540,00 € 50.160,00 
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Aanvrager en titel* (* alleen bij 
LNW) 

LO HAH LN LNW HAH LO LN LNW HAH LO LN LNW HAH LO LN LNW HAH Totale Krediet 

Uitgevrij de Maas&Waler   € 18.796,80   
 

    
  

€ 18.796,80   
  

€ 19.371,00   
  

  € 56.964,60 

Stichting Lokake media 
Hemen Mook en Middelaar 

€ 4.000,00     
 

  € 4.000,00 
  

  € 4.000,00 
   

€ 3.609,21 
  

  € 15.609,21 

Stichting Lokale Omroep 
Tholen 

€ 4.000,00     
 

  € 4.000,00 
  

  € 4.000,00 
   

€ 1.865,67 
  

  € 13.865,67 

Stichting RTV IJsselmond € 7.474,83     
 

    
  

    
   

  
  

  € 7.474,83 

Stichting Huis aan huis krant 
gemeente Mill en Sint Hubert 

  € 4.000,00   
 

    
  

    
   

  
  

  € 4.000,00 

NDC mediagroep   € 608.995,20   
 

    
  

€ 607.609,20   
  

€ 
602.005,80 

  
  

  € 1.818.610,20 

Stichting 
Agglomeratieomroep Holland 
Centraal 

€ 8.687,25     
 

  € 8.687,25 
  

  € 8.687,25 
   

€ 8.687,25 
  

  € 34.749,00 

Stichting Omroep Delft € 19.692,09     
 

    
  

    
   

  
  

  € 19.692,09 

De stadskrant Edam-
Volendam 

  € 9.900,00   
 

    
  

    
   

  
  

  € 9.900,00 

Stichting Lokale Zender Het 
Hogeland 

€ 7.295,97     
 

  € 7.295,97 
  

  € 7.295,97 
   

€ 7.295,97 
  

  € 29.183,88 

Stichting Regionaal 
Mediacentrum REGIO8 

€ 19.981,50     
 

  € 19.981,50 
  

  € 19.981,50 
   

€ 19.981,50 
  

  € 79.926,00 

Stichting Meer Vandaag € 4.000,00     
 

  € 4.000,00 
  

  € 4.000,00 
   

vrlg zonder 
krediet 

  
  € 12.000,00 

Stichting Lokale Omroep 
Valkenburg 

€ 4.000,00     
 

  € 4.000,00 
  

  € 4.000,00 
   

€ 3.000,00 
  

  € 15.000,00 

Stichting Lokale Omroep 
Hellendoorn 

€ 5.023,59     
 

  € 5.023,59 
  

  € 5.023,59 
   

€ 5.023,59 
  

  € 20.094,36 

Stichting Streekomroep RN7 € 45.121,56     
 

  € 45.121,56 
  

  € 48.528,15 
   

€ 48.528,15 
  

  € 187.299,42 

Dunnebier Print BV   € 8.950,00   
 

    
  

€ 8.950,00   
  

€ 8.950,00   
  

€ 7.950,00 € 34.800,00 

Omroep Stichting Uitgeest € 4.000,00     
 

  € 4.000,00 
  

  € 4.000,00 
   

€ 3.000,00 
  

  € 15.000,00 

Omroep P&M € 6.196,08     
 

  € 6.196,08 
  

  € 6.196,08 
   

€ 8.167,50 
  

  € 26.755,74 

Stichting Lokale Omroep 
Terneuzen 

€ 8.686,26     
 

  € 8.686,26 
  

  € 8.686,26 
   

€ 8.686,26 
  

  € 34.745,04 

Stichting Publieke Lokale 
Samenwerkende Radio (RTV 
Horizon) 

€ 5.347,32     
 

  € 5.347,32 
  

  € 5.347,32 
   

€ 5.347,32 
  

  € 21.389,28 

Stichting Omroep Enschede € 26.829,33     
 

  € 26.829,33 
  

  € 26.829,33 
   

€ 26.829,33 
  

  € 107.317,32 

Gielen druk print webmedia   € 11.814,00   
 

    
  

€ 11.814,00   
  

€ 11.814,00   
  

€ 11.814,00 € 47.256,00 

Stichting Lokale Omroep 
Hengelo 

€ 12.685,20     
 

  € 12.685,20 
  

  € 12.685,20 
   

€ 12.685,20 
  

  € 50.740,80 

RTVI Zaanstreek € 25.992,45     
 

  € 25.992,45 
  

  
    

  
  

  € 51.984,90 

Ondernemersvereniging 
Nieuwleusen 

  € 14.850,00   
 

    
  

€ 14.850,00   
  

€ 14.850,00   
  

  € 44.550,00 

Bar Uitgeverij B.V.   € 38.491,20   
 

    
  

€ 38.491,20   
  

€ 38.491,20   
  

€ 38.491,20 € 153.964,80 

Stichting Radio- en Televisie 
Omroep Wageningen 

€ 7.567,23     
 

  € 7.567,23 
  

  € 7.567,23 
   

  
  

  € 22.701,69 

Sa! Media   € 13.559,70   
 

    
  

€ 13.559,70   
  

€ 13.559,70   
  

€ 13.559,70 € 54.238,80 

Stichting Stadsomroep Den 
Haag 

€ 89.629,32     
 

    
  

    
   

  
  

  € 89.629,32 

Stichting Stadsomroep Tiel € 6.343,92     
 

  € 6.343,92 
  

  € 6.343,92 
   

€ 6.343,92 
  

  € 25.375,68 

Stichting Publieke Omroep 
Amsterdam 

€ 158.696,01     
 

  € 158.696,01 
  

  € 158.696,01 
   

  
  

  € 476.088,03 
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Damen Altena Pers BV   € 15.064,50   
 

    
  

€ 15.064,50   
  

€ 15.064,50   
  

€ 15.064,50 € 60.258,00 

Stichting Lokale Omroep 
Maasland (Stichting Lokale 
Omroep Oss en Maarheze) 

€ 17.731,23     
 

  € 17.731,23 
  

  € 17.731,23 
   

€ 17.731,23 
  

  € 70.924,92 

De Nuenense Krant   € 8.250,00   
 

    
  

€ 8.250,00   
  

€ 8.250,00   
  

  € 24.750,00 

Brugmedia   € 65.175,00   
 

    
  

€ 65.175,00   
  

€ 65.175,00   
  

€ 65.175,00 € 260.700,00 

Schijndel Media B.V.   € 8.184,00   
 

    
  

€ 8.184,00   
   

  
  

  € 16.368,00 

Uitgeverij Starters Pers bv   € 85.965,00   
 

    
  

€ 85.965,00   
  

€ 85.965,00   
  

€ 85.965,00 € 343.860,00 

Stichting PLUS (RTV 
Parkstad) 

€ 24.916,32     
 

  € 24.916,32 
  

  € 24.916,32 
   

€ 24.916,32 
  

  € 99.665,28 

Stichting Omroep Westelijke 
Mijnstreek (h.o.d.n. Bie Os. 
mijn streekomroep 

€ 21.781,65     
 

  € 21.781,65 
  

  € 21.781,65 
   

vrlg zonder 
krediet 

  
  € 65.344,95 

Uitgeverij Hattem BV   € 4.000,00   
 

    
  

€ 4.000,00   
  

€ 4.000,00   
  

  € 12.000,00 

Public Eye Productions B.V.   € 34.320,00   
 

    
  

€ 34.320,00   
  

€ 34.320,00   
  

€ 34.320,00 € 137.280,00 

Stichting Lokale Omroep 
Spakenburg 

€ 4.000,00     
 

  € 4.000,00 
  

  € 4.000,00 
   

€ 3.000,00 
  

  € 15.000,00 

Minerve Pers   € 11.055,00   
 

    
  

€ 11.055,00   
  

€ 11.055,00   
  

€ 11.055,00 € 44.220,00 

Stichting Lokale Omroep 
Volendam-Edam 

€ 4.989,27     
 

  € 4.989,27 
  

  € 4.989,27 
   

€ 4.989,27 
  

  € 19.957,08 

Stichting lokale omroep Zeist 
en Bunnik 

€ 12.370,71     
 

    
  

    
   

  
  

  € 12.370,71 

Stichting Lokale Omroep 
Dalfsen, Ommen, 
Nieuwleusen/ Stichting RTV 
Vechtdal 

€ 6.394,74     
 

  € 6.394,74 
  

  € 6.394,74 
   

  
  

  € 19.184,22 

Regio Uitgevers B.V.   € 13.200,00   
 

    
  

    
   

  
  

  € 13.200,00 

Stichting Publieke 
Innovatieve Mediadienst 

€ 4.000,00     
 

  € 4.000,00 
  

  € 4.000,00 
   

€ 3.000,00 
  

  € 15.000,00 

Omroep Horst aan de Maas € 6.099,72     
 

  € 6.099,72 
  

  € 6.099,72 
   

  
  

  € 18.299,16 

Stichting Lokale Omroep Voor 
Uden 

€ 6.268,68     
 

  € 6.268,68 
  

  € 6.268,68 
   

€ 6.268,68 
  

  € 25.074,72 

Stichting Streekomroep 
Weert 

€ 10.166,31     
 

  € 10.166,31 
  

  € 10.166,31 
   

€ 7.166,31 
  

  € 37.665,24 

Omroep Venlo € 16.175,61     
 

  € 16.175,61 
  

  € 16.175,61 
   

€ 16.175,61 
  

  € 64.702,44 

Stichting Laarbeekse Omroep 
Kontakt 

€ 4.000,00     
 

  € 4.000,00 
  

  € 4.000,00 
   

€ 3.172,95 
  

  € 15.172,95 

Stichting Lokale Omroep Voor 
Uden 

€ 24.657,93     
 

  € 24.657,93 
  

  € 24.657,93 
   

€ 24.657,93 
  

  € 98.631,72 

Stichting Radio en Televisie 
Leiderdorp 

€ 4.075,83     
 

  € 4.075,83 
  

  € 4.075,83 
   

€ 4.075,83 
  

  € 16.303,32 

Stichting Media Walcheren 
WFM96 

€ 18.647,31     
 

  € 18.647,31 
  

  € 18.647,31 
   

€ 18.647,31 
  

  € 74.589,24 

Drukkerij Kuiper   € 9.544,00   
 

    
  

€ 9.544,00   
  

€ 9.544,00   
  

€ 8.544,00 € 37.176,00 

Uitgeverij de Brug b.v.   € 23.331,00   
 

    
  

    
   

  
  

  € 23.331,00 

Stichting Assen FM (Omroep 
Assen is de roepnaam) 

€ 10.800,24     
 

    
  

    
   

  
  

  € 10.800,24 

LOS Den Helder € 9.297,09     
 

  € 9.297,09 
  

  € 9.297,09 
   

€ 9.297,09 
  

  € 37.188,36 

V.O.F. Willems Communicatie   € 10.560,00   
 

    
  

    
   

  
  

  € 10.560,00 
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Stichting Lokale Omroep 
Venray 

€ 6.460,74     
 

  € 6.460,74 
  

  € 6.460,74 
   

€ 6.460,74 
  

  € 25.842,96 

Lokale Omroep Goirle € 4.000,00     
 

  € 4.000,00 
  

  € 4.000,00 
   

€ 3.450,15 
  

  € 15.450,15 

Rond de Linde   € 8.910,00   
 

    
  

€ 8.910,00   
  

€ 8.910,00   
  

€ 8.910,00 € 35.640,00 

RTV1 € 9.225,15     
 

    
  

    
   

  
  

  € 9.225,15 

GOUW Uitgevers B.V.   € 32.241,00   
 

    
  

€ 32.340,00   
  

€ 32.340,00   
  

vrlg zonder 
krediet 

€ 96.921,00 

Vario Pers   € 13.530,00   
 

    
  

€ 13.530,00   
  

€ 13.530,00   
  

€ 13.530,00 € 54.120,00 

Stichting De grensstreek   € 13.200,00   
 

    
  

€ 13.200,00   
  

€ 13.200,00   
  

  € 39.600,00 

Drukkerij van Deursen BV   € 5.280,00   
 

    
  

€ 5.280,00   
  

€ 5.280,00   
  

€ 5.280,00 € 21.120,00 

Stichting Omroep Eindhoven 
e.o. (Studio040) 

€ 51.907,35     
 

    
  

    
   

  
  

  € 51.907,35 

Uitgeverij Deurne Asten 
Someren 

  € 49.210,00   
 

    
  

€ 49.210,00   
  

€ 49.210,00   
  

€ 48.576,00 € 196.206,00 

Stichting DNO Media € 5.426,85     
 

  € 5.426,85 
  

  € 5.426,85 
   

€ 4.906,85 
  

  € 21.187,40 

Stichting Omroep Leudal-
Maasgouw 3ML / ML5 

€ 9.130,11     
 

  € 9.130,11 
  

  € 9.130,11 
   

€ 9.130,11 
  

  € 36.520,44 

Stichting BredaNu € 30.007,89     
 

    
  

    
   

  
  

  € 30.007,89 

Stichting Omroep Castricum € 5.339,07     
 

    
  

    
   

  
  

  € 5.339,07 

Stichting Lokale Omroep 
Vlaardingen 

€ 7.788,66     
 

    
  

    
   

  
  

  € 7.788,66 

Kennemerland Pers B.V.   € 20.988,00   
 

    
  

€ 20.988,00   
  

€ 20.988,00   
  

€ 20.988,00 € 83.952,00 

Drukkerij Unaniem 
Hofweekblad 

  € 13.579,50   
 

    
  

€ 13.579,50   
  

€ 13.579,50   
  

€ 13.579,50 € 54.318,00 

Kennemerland Uitgevers B.V.   € 11.104,50   
 

    
  

€ 11.104,50   
  

€ 11.104,50   
  

vrlg zonder 
krediet 

€ 33.313,50 

De Heemsteder Uitgevers B.V.   € 9.438,00   
 

    
  

€ 9.438,00   
  

€ 9.438,00   
  

vrlg zonder 
krediet 

€ 28.314,00 

Week in Week uit   € 11.220,00   
 

    
  

    
   

  
  

  € 11.220,00 

Noord Pers Uitgeverijen B.V.   € 114.840,00   
 

    
  

€ 114.840,00   
  

€ 114.840,00   
  

€ 114.840,00 € 459.360,00 

Lokale Omroep Zeewolde € 4.000,00     
 

  € 4.000,00 
  

  € 4.000,00 
   

€ 3.125,43 
  

  € 15.125,43 

Stichting Lokale Omroep 
Regio Leiden 

€ 22.989,78     
 

    
  

    
   

  
  

  € 22.989,78 

Uitgeverij-Drukkerij Unimax-
Hertz B.V. 

  € 34.320,00   
 

    
  

€ 34.320,00   
  

€ 34.320,00   
  

€ 34.320,00 € 137.280,00 

Noord Pers BV   € 17.358,00   
 

    
  

€ 17.358,00   
  

€ 17.358,00   
  

€ 17.358,00 € 69.432,00 

Stichting Radio Omroep 
Schouwen-Duiveland 

€ 5.216,97     
 

    
  

    
   

  
  

  € 5.216,97 

Stichting Omroep Land van 
Cuijk 

€ 11.576,40     
 

  € 11.576,40 
  

  € 11.576,40 
   

  
  

  € 34.729,20 

BAVLOS/Maasland € 4.000,00     
 

  € 4.000,00 
  

  € 4.000,00 
   

€ 3.000,00 
  

  € 15.000,00 

Stichting Lokale Omroep 
Oudewater 

€ 4.000,00     
 

    
  

    
   

  
  

  € 4.000,00 

Stichting Streekomroep 
Braassemermeer 

€ 4.000,00     
 

    
  

    
   

  
  

  € 4.000,00 

Stichting Lokale Omroep 
Bodegraven 

€ 4.741,44     
 

  € 4.741,44 
  

  € 4.741,44 
   

€ 2.241,44 
  

  € 16.465,76 
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Stichting Lokale Omroep 
Noordoostpolder 

€ 6.719,13     
 

  € 6.719,13 
  

    
   

  
  

  € 13.438,26 

R. van Barnevelds Drukkerijen 
BV 

  € 72.600,00   
 

    
  

€ 72.600,00   
  

€ 72.600,00   
  

  € 217.800,00 

Stichting Multimediale 
Omroep Gennep 

€ 4.000,00     
 

  € 4.000,00 
  

  € 4.000,00 
   

€ 3.000,00 
  

  € 15.000,00 

Stichting Lokale Omroep 
Texel 

€ 4.000,00     
 

    
  

    
   

  
  

  € 4.000,00 

Stichting Infobrug   € 4.000,00   
 

    
  

€ 4.000,00   
   

  
  

  € 8.000,00 

Drukkerij Maenen BV   € 6.930,00   
 

    
  

€ 6.930,00   
  

€ 6.930,00   
  

€ 6.930,00 € 27.720,00 

Ensio grafisch buro+   € 4.000,00   
 

    
  

    
   

  
  

  € 4.000,00 

Brandsma Offset Ferwerd   € 17.028,00   
 

    
  

€ 17.028,00   
  

€ 17.028,00   
  

vrlg zonder 
krediet 

€ 51.084,00 

Stichting Lokale Radio- en 
Televisieomroep 
Menaldumadeel/het 
Bildt/Franekeradeel "De 
Eenhoorn" 

€ 6.951,12     
 

  € 6.951,12 
  

  € 6.951,12 
   

€ 6.951,12 
  

  € 27.804,48 

Stichting WOS € 23.141,91     
 

  € 23.141,91 
  

  € 23.141,91 
   

€ 23.141,91 
  

  € 92.567,64 

Stichting RTV Raalte € 5.336,43     
 

  € 5.336,43 
  

  € 5.336,43 
   

  
  

  € 16.009,29 

STICHTING MEDIA HOUTEN € 6.777,54     
 

    
  

    
   

  
  

  € 6.777,54 

Artzet Media   € 26.176,00   
 

    
  

    
   

  
  

  € 26.176,00 

OPEN Rotterdam € 110.290,29     
 

  € 110.290,29 
  

  € 110.290,29 
   

vrlg zonder 
krediet 

  
  € 330.870,87 

Stichting Radio Televisie Gilze 
en Rijen 

€ 4.000,00     
 

  € 4.000,00 
  

  € 4.000,00 
   

€ 3.651,07 
  

  € 15.651,07 

Stichting Radio Lelystad € 11.481,36     
 

    
  

    
   

  
  

  € 11.481,36 

Rodi Media Midden Nederland   € 59.730,00   
 

    
  

€ 59.730,00   
  

€ 59.730,00   
  

€ 59.730,00 € 238.920,00 

Landerdse Omroep Stichting € 4.000,00     
 

  € 4.000,00 
  

  € 4.000,00 
   

€ 3.000,00 
  

  € 15.000,00 

Stichting Lokale Media Groep 
Deurne 

€ 4.711,08     
 

  € 4.711,08 
  

  € 4.711,08 
   

€ 4.711,08 
  

  € 18.844,32 

Buijze Pers   € 97.499,00   
 

    
  

€ 97.399,00   
  

€ 97.449,00   
  

  € 292.347,00 

Dordt Centraal B.V.   € 58.080,00   
 

    
  

€ 49.122,48   
  

€ 58.080,00   
  

  € 165.282,48 

Stichting Zandvoortse 
Omroep Organisatie 

€ 4.000,00     
 

  € 4.000,00 
  

  € 4.000,00 
   

  
  

  € 12.000,00 

Stichting Lokale Omroep 
Oirschot 

€ 4.000,00     
 

    
  

    
   

  
  

  € 4.000,00 

Uitgeverij Het Klaverblad   € 13.860,00   
 

    
  

    
   

  
  

  € 13.860,00 

Uitgeverij Nota Bene BV   € 77.025,30   
 

    
  

    
   

  
  

  € 77.025,30 

Stichting Lokale Oroep 
Steenbergen 

€ 4.045,14     
 

    
  

    
   

  
  

  € 4.045,14 

Uitgeverij Hart van Holland / 
Telstar BV 

  € 17.160,00   
 

    
  

€ 17.160,00   
  

€ 17.160,00   
  

€ 17.160,00 € 68.640,00 

’t Bokkeblad   € 7.590,00   
 

    
  

€ 7.590,00   
  

€ 7.590,00   
  

€ 7.590,00 € 30.360,00 

Stichting RTV Altena € 7.504,20     
 

  € 7.504,20 
  

  € 7.504,20 
   

vrlg zonder 
krediet 

  
  € 22.512,60 

Stichting Lokale Omroep 
Heuvelrug en Kromme Rijn 

€ 11.022,00     
 

    
  

    
   

  
  

  € 11.022,00 
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Trainews Media   € 15.260,00   
 

    
  

€ 14.609,50   
  

€ 14.609,50   
  

  € 44.479,00 

Stichting Lokale Omroep in de 
gemeente Elburg 

€ 4.000,00     
 

    
  

    
   

  
  

  € 4.000,00 

Lokale Radio Omroep 
Nunspeet 

€ 4.000,00     
 

  € 4.000,00 
  

  € 4.000,00 
   

  
  

  € 12.000,00 

Stichting Dorpsblad De 
Zakenman 

  € 4.000,00   
 

    
  

    
   

  
  

  € 4.000,00 

Stichting SCHIE € 12.488,52     
 

  € 12.488,52 
  

  € 12.488,52 
   

€ 12.488,52 
  

  € 49.954,08 

MiddelPunt Media   € 7.821,00   
 

    
  

€ 7.821,00   
  

€ 7.821,00   
  

€ 7.821,00 € 31.284,00 

Stichting lokale omroep 
Hilversum, Huizen, Blaricum, 
Eemnes en Laren 

€ 25.425,84     
 

  € 25.425,84 
  

  € 25.425,84 
   

vrlg zonder 
krediet 

  
  € 76.277,52 

Stichting Lokale Omroep de 
Berkelstroom 

€ 7.635,21     
 

    
  

    
   

  
  

  € 7.635,21 

Stichting Mediagroep EVA € 27.716,70     
 

    
  

    
   

  
  

  € 27.716,70 

Stichting Lokale Omroep Berg 
en Dal 

€ 5.464,14     
 

    
  

    
   

  
  

  € 5.464,14 

Stichting Achterhoek FM € 5.068,80     
 

    
  

    
   

  
  

  € 5.068,80 

Stichting Omroep 3 
Heuvelland 

€ 7.849,05     
 

  € 7.849,05 
  

  € 7.849,05 
   

vrlg zonder 
krediet 

  
  € 23.547,15 

Vermeulen Steenbergen bv   € 7.260,00   
 

    
  

€ 7.260,00   
  

€ 7.260,00   
  

€ 7.260,00 € 29.040,00 

Rocomm B.V.   € 9.306,00   
 

    
  

€ 9.306,00   
  

€ 9.306,00   
  

€ 9.306,00 € 37.224,00 

Stichting Binding   € 4.250,40   
 

    
  

€ 4.250,40   
  

€ 4.250,40   
  

€ 4.250,40 € 17.001,60 

Drukkerij Overbeek V.O.F.   € 9.900,00   
 

    
  

€ 9.900,00   
  

€ 9.900,00   
  

€ 9.900,00 € 39.600,00 

Aalburgse Omroep Stichting € 7.365,60     
 

    
  

    
   

  
  

  € 7.365,60 

Stichting Lokale Omroep 
Veldhoven 

€ 6.784,47     
 

    
  

    
   

  
  

  € 6.784,47 

Stichting Radio & Televisie 
Veluwezoom 

€ 4.000,00     
 

    
  

    
   

  
  

  € 4.000,00 

Stichting RTV Lansingerland € 7.932,54     
 

    
  

    
   

  
  

  € 7.932,54 

Printhuis   € 9.240,00   
 

    
  

€ 9.240,00   
  

€ 9.240,00   
  

  € 27.720,00 

Drukkerij Van Leer & De Jong   € 10.256,40   
 

    
  

€ 10.256,40   
  

€ 4.000,00   
  

vrlg zonder 
krediet 

€ 24.512,80 

Grafisch Huis Boxmeer   € 20.130,00   
 

    
  

€ 19.651,50   
  

€ 19.651,50   
  

  € 59.433,00 

Stichting Regionale Omroep 
Gouwestad 

€ 11.334,84     
 

    
  

    
   

  
  

  € 11.334,84 

Stichting Omroep Asten 
Someren (Siris) 

€ 5.203,77     
 

  € 5.203,77 
  

  € 5.203,77 
   

€ 5.203,77 
  

  € 20.815,08 

Telstar Uitgeverij BV   € 52.800,00   
 

    
  

€ 52.800,00   
  

€ 52.800,00   
  

€ 52.800,00 € 211.200,00 

Groot Hellevoet Uitgeverij BV   € 95.436,00   
 

    
  

€ 95.436,00   
  

€ 95.436,00   
  

€ 95.436,60 € 381.744,60 

Uitgeverij Talvi BV   € 95.370,00   
 

    
  

€ 95.370,00   
  

€ 95.370,00   
  

€ 95.370,00 € 381.480,00 

Mediacentrum Arena BV   € 10.890,00   
 

    
  

€ 10.890,00   
  

€ 10.890,00   
  

€ 10.890,00 € 43.560,00 

Stichting Lokale Omroep 
Heerde ; Radio 794 

€ 7.437,87     
 

    
  

    
   

  
  

  € 7.437,87 

Stichting Lokale Omroep 
Heemskerk 

€ 5.888,85     
 

  € 5.888,85 
  

  € 5.888,85 
   

€ 5.888,85 
  

  € 23.555,40 



 Ronde 1  Ronde 2   Ronde 3    Ronde 4     Ronde 5     

Aanvrager en titel* (* alleen bij 
LNW) 

LO HAH LN LNW HAH LO LN LNW HAH LO LN LNW HAH LO LN LNW HAH Totale Krediet 

Stichting Lokale Omroep 
Voorst 

€ 4.000,00     
 

    
  

    
   

  
  

  € 4.000,00 

Stichting Streekomroep de 
Kempen 

€ 13.636,26     
 

    
  

    
   

  
  

  € 13.636,26 

Graficelly B.V.   € 11.583,00   
 

    
  

€ 11.583,00   
  

€ 11.583,00   
  

€ 11.583,00 € 46.332,00 

Vereniging RTV Katwijk € 9.059,49     
 

  € 9.059,49 
  

    
   

  
  

  € 18.118,98 

Stichting Zoetermeer FM € 18.671,40     
 

    
  

    
   

  
  

  € 18.671,40 

Stichting Lokale Omroep 
Aalsmeer 

€ 4.437,51     
 

    
  

    
   

  
  

  € 4.437,51 

Stichting Omroep Hoeksche 
Waard 

€ 12.479,61     
 

    
  

    
   

  
  

  € 12.479,61 

Stichting RTV Dordrecht € 18.781,29     
 

  € 18.781,29 
  

  € 18.781,29 
   

vrlg zonder 
krediet 

  
  € 56.343,87 

Deventer Radio en Televisie 
(Drtv) 

€ 15.751,89     
 

    
  

    
   

  
  

  € 15.751,89 

Zuidplas.fm/Stichting Gouda 
Media 

€ 4.000,00     
 

  € 5.883,57 
  

  € 5.883,57 
   

€ 5.883,57 
  

  € 21.650,71 

Stichting Regio FM € 4.000,00     
 

  € 4.000,00 
  

  € 4.000,00 
   

€ 3.190,44 
  

  € 15.190,44 

Stichting Omroeporganisatie 
Bollenstreek omroep 

€ 18.741,36     
 

    
  

    
   

  
  

  € 18.741,36 

Stichting Media Platform 
Alkmaar 

€ 17.387,37     
 

  € 17.387,37 
  

    
   

  
  

  € 34.774,74 

Stichting Lokale Omroep 
Tilburg Totaal 

€ 36.639,57     
 

  € 36.639,57 
  

    
   

  
  

  € 73.279,14 

Stichting Radio Langedijk - 
CompleetFM 

€ 4.000,00     
 

    
  

    
   

  
  

  € 4.000,00 

Stichting Heerhugowaard A 
Life 

€ 8.159,25     
 

    
  

    
   

  
  

  € 8.159,25 

Oosterhoutse Radio en 
Televisie Stichting 

€ 8.362,20     
 

  € 8.362,20 
  

    
   

  
  

  € 16.724,40 

Heusdense Televisie & Radio 
Stichting 

€ 6.300,69     
 

  € 6.300,69 
  

  € 6.300,69 
   

€ 6.300,69 
  

  € 25.202,76 

Claessens Grafimedia   € 10.725,00   
 

    
  

€ 10.725,00   
  

€ 10.725,00   
  

  € 32.175,00 

Vereniging Urk FM € 4.000,00     
 

  € 4.000,00 
  

  € 4.000,00 
   

vrlg zonder 
krediet 

  
  € 12.000,00 

Stichting Omroep 
Dommelland 

€ 4.694,58     
 

    
  

    
   

  
  

  € 4.694,58 

Stichting Lokale Omroep 
Eelde Vries Zuidlaren / 
Tynaarlo Lokaal 

€ 5.015,67     
 

    
  

    
   

  
  

  € 5.015,67 

Diemer Omroepstichting € 4.926,24     
 

  € 4.926,24 
  

  € 4.926,24 
   

€ 4.926,24 
  

  € 19.704,96 

DRUKKERIJ BELLEMAN   € 4.000,00   
 

    
  

    
   

  
  

  € 4.000,00 

Nieuws- en Advertentieblad 
De Rozet BV 

  € 15.180,00   
 

    
  

€ 15.180,00   
  

€ 15.180,00   
  

€ 15.180,00 € 60.720,00 

Stichting Lokale Omroep 
Krimpenerwaard 

€ 7.972,80     
 

    
  

    
   

  
  

  € 7.972,80 

Mediagroep Midden 
Groningen 

€ 9.484,20     
 

  € 9.484,20 
  

  € 9.484,20 
   

  
  

  € 28.452,60 

Airplay Media Stichting € 4.000,00     
 

  € 4.000,00 
  

  € 4.000,00 
   

  
  

  € 12.000,00 

Oisterwijk Nieuws (bij KVK 
geregistreerd als subnaam 
van Preper Audio-Visueel) - 
Oisterwijk Nieuws 

      € 4.000,00     
  

    
   

  
  

  € 4.000,00 

Ying Media B.V.       
 

€ 33.330,00   
  

€ 33.330,00   
  

€ 33.330,00   
  

  € 99.990,00 
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De Westkrant - De Westkrant       € 4.000,00     
 

€ 4.000,00     
 

€ 4.000,00 
 

  
 

€ 3.000,00   € 15.000,00 

Haerlems Bodem - Haerlems 
Bodem 

      € 4.000,00     
  

    
   

  
  

  € 4.000,00 

dongen.nieuws.nl - 
dongen.nieuws.nl 

      € 4.000,00     
 

€ 4.000,00     
 

€ 4.000,00 
 

  
 

€ 3.000,00   € 15.000,00 

VOLmedia VOF - Voorschoten 
Online 

      € 4.000,00     
 

€ 4.000,00     
 

€ 4.000,00 
 

  
 

€ 3.000,00   € 15.000,00 

Westland Intertainments - 
Westlanders.nu 

      € 4.000,00     
 

€ 4.000,00     
 

€ 4.000,00 
 

  
 

€ 3.000,00   € 15.000,00 

Balkenende Media / 
Waalwijk.nieuws.nl - 
Waalwijk.nieuws.nl 

      € 4.000,00     
 

€ 4.000,00     
 

€ 4.000,00 
 

  
  

  € 12.000,00 

Punt 24 - www.heeze24.nl       € 4.000,00     
  

    
   

  
  

  € 4.000,00 

Uitgeverij de Bunschoter b.v.     € 4.000,00 
 

    € 
4.000,00 

 
    € 

4.000,00 

  
  

 
€ 3.000,00   € 15.000,00 

Media Advies Eindhoven       
 

€ 32.972,42   
  

€ 32.972,42   
  

€ 32.972,42   
  

€ 31.437,42 € 130.354,68 

P&R Publishing bv     € 8.250,00 
 

    € 8.250,00 
 

    € 8.250,00 
  

  € 
8.250,00 

 
  € 33.000,00 

Alblasserdamsnieuws.nl - 
Alblasserdamsnieuws.nl 

      € 4.000,00     
 

€ 4.000,00     
 

€ 4.000,00 
 

  
  

  € 12.000,00 

WX2 Media - ZwolleNu       € 4.000,00     
 

€ 4.000,00     
 

€ 4.000,00 
 

  
 

€ 3.000,00   € 15.000,00 

Drukkerij Nivo BV     € 4.000,00 
 

    € 
4.000,00 

 
    € 

4.000,00 

  
  

  
  € 12.000,00 

Alphens.nl - Alphens.nl, 
Nieuwkoops.nl & 
allesinkaagenbraassem.nl 

      € 8.000,00     
 

€ 8.000,00     
 

€ 8.000,00 
 

  
 

€ 9.000,00   € 33.000,00 

0297 media B.V. - 0297.nl       € 4.000,00     
 

€ 4.000,00     
 

€ 4.000,00 
 

  
 

€ 3.000,00   € 15.000,00 

Vlaardingen24 - 
Vlaardingen24 

      € 4.000,00     
 

€ 4.000,00     
 

€ 4.000,00 
 

  
 

€ 3.000,00   € 15.000,00 

Blik op Zeewolde       
 

€ 4.000,00   
  

€ 4.000,00   
  

€ 4.000,00   
  

€ 3.000,00 € 15.000,00 

Stichting Maarkelsnieuws - 
Maarkelsnieuws 

      € 4.000,00     
 

€ 4.000,00     
 

€ 4.000,00 
 

  
 

€ 3.000,00   € 15.000,00 

Solid Sales and Marketing       
 

€ 18.480,00   
  

€ 18.480,00   
  

€ 18.480,00   
  

  € 55.440,00 

Wegdamnieuws - 
Wegdamnieuws 

      € 4.000,00     
  

    
   

  
  

  € 4.000,00 

A'dam en Media B.V.       
 

€ 24.420,00   
  

€ 24.420,00   
  

€ 24.420,00   
  

  € 73.260,00 

Ons Nieuws B.V.       
 

€ 
46.200,00 

  
  

€ 46.200,00   
  

€ 46.200,00   
  

€ 46.200,00 € 184.800,00 

Regio Media - Regio 
Purmerend 

      € 4.000,00     
 

€ 4.000,00     
 

€ 4.000,00 
 

  
  

  € 12.000,00 

Borneboeit.nl - borneboeit.nl       € 4.000,00     
 

€ 4.000,00     
   

  
  

  € 8.000,00 

Artis Communicatiebureau 
B.V. - 
middenlimburgactueel.nl / 
zakenblad.nl 

      € 4.000,00     
 

€ 4.000,00     
 

€ 4.000,00 
 

  
  

  € 12.000,00 

Eendrachtbode b.v.     € 4.000,00 
 

    € 
4.000,00 

 
    € 

4.000,00 

  
  € 

3.000,00 

 
  € 15.000,00 

De Nederlandse       
 

€ 5.973,00   
  

€ 5.973,00   
  

€ 5.973,00   
  

  € 17.919,00 

Brugmedia       
 

€ 5.758,50   
  

€ 5.758,50   
  

€ 5.758,50   
  

€ 5.758,50 € 23.034,00 

Vrieso Media - Rebonieuws.nl       € 4.000,00     
 

€ 4.000,00     
 

€ 4.000,00 
 

  
  

  € 12.000,00 

Uitgeverij Verhagen B.V.     € 4.000,00 
 

    € 
4.000,00 

 
    € 

4.000,00 

  
  € 

3.000,00 

 
  € 15.000,00 
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Beleef Weert Media - 
weertdegekste.nl / Beleef 
Weert Media 

€ 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 3.000,00 € 15.000,00 

VOF Brugman & van 
Grootveld - Harlingenboeit.nl 

€ 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 12.000,00 

Digitaal Dagbald BV - Digitaal 
Dagblad 

€ 16.000,00 € 16.000,00 € 16.000,00 € 12.000,00 € 60.000,00 

Boekhandel en drukkerij van 
den Munckho 

€ 4.000,00 € 
4.000,00 

€ 
4.000,00 

€ 
3.432,00 

€ 15.432,00 

Aqua Media Adviseurs € 9.900,00 € 9.900,00 € 9.900,00 € 9.900,00 € 39.600,00 

Het Urkerland BV € 4.000,00 € 
4.000,00 

€ 
4.000,00 

€ 12.000,00 

Uitgeverij Langeveld & de 
Rooy 

€ 4.000,00 € 
4.000,00 

€ 
4.000,00 

€ 12.000,00 

Brand Computerdiensten - 
Staphorst Nieuws 

€ 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 3.000,00 € 15.000,00 

Kabelkrant van den Munckhof 
Venray - 
http://peelenmaasvenray.nl/ 

€ 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 3.000,00 € 15.000,00 

Veldman Journalistieke 
Producties 

€ 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 3.300,00 € 15.300,00 

DPG Media BV - InDeBuurt.nl € 96.000,00 € 96.000,00 € 96.000,00 € 288.000,00 

Blik op Lisse - 
www.blikoplisse.nl 

€ 4.000,00 € 4.000,00 

Stichting Wijkrant voor 
nijmegen-oost 

€ 4.953,00 € 4.953,60 € 4.953,30 € 14.859,90 

Koole Media Service - iGO € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 3.000,00 € 15.000,00 

Persbureau W.P. de Jager - In-
Dokkum.nl 

€ 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 3.000,00 € 15.000,00 

RanMedia € 20.322,72 € 20.322,72 € 20.322,72 € 20.322,72 € 81.290,88 

Nieuws.nl / CityNews B.V. - 
Nieuws.nl 

€ 80.000,00 € 80.000,00 € 80.000,00 € 
60.000,00 

€ 300.000,00 

Koninklijke BDU Holding BV € 
24.000,00 

€ 
24.000,00 

€ 
24.000,00 

€ 
18.000,00 

€ 90.000,00 

Stichting Vers Beton - Vers 
Beton 

€ 4.000,00 € 4.000,00 € 8.000,00 

Stichting Dalfsennet - 
Dalfsennet.nl 

€ 4.000,00 € 4.000,00 

BirdsEvents - Blik Op 
Noordwijkerhout 

€ 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 12.000,00 

CrossMedia Ermelo - Ermelo 
van NU 

€ 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 3.000,00 € 15.000,00 

Print Media Nederland BV € 13.200,00 € 13.200,00 € 13.200,00 € 12.300,00 € 51.900,00 

Drukkerij Van Leer & De Jong € 4.000,00 € 
4.000,00 

€ 
4.000,00 

€ 12.000,00 

Regio Leidsche Rijn - Regio 
Leidsche Rijn 

€ 4.000,00 € 4.000,00 € 8.000,00 

Avant Webdiensten -
Dordrecht.net 

€ 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 3.000,00 € 15.000,00 

Stichting RTV Focus Zwolle- 
RTV Focus Zwolle 

€ 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 12.000,00 

Goorsnieuws.nl - 
Goorsnieuws.nl 

€ 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 3.000,00 € 15.000,00 

Dat Staat 
Communicatie/Norger 
Courant 

€ 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 12.000,00 

Idn uitgevers € 15.834,72 € 15.834,72 

Stichting lokale omroep 
Gemert-Bakel 

€ 4.311,12 € 4.311,12 € 4.311,12 € 12.933,36 
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Achterhoek Nieuws B.V.       
 

    
  

€ 39.600,00   
  

€ 39.600,00   
  

€ 50.200,26 € 129.400,26 

Stichting Groene Hart Koerier       
 

    
  

€ 5.940,00   
   

  
  

  € 5.940,00 

Stichting Lokale Omroep 
Ridderkerk 

      
 

  € 7.022,40 
  

  € 7.022,40 
   

  
  

  € 14.044,80 

Heidstra Media       
 

    
  

€ 12.078,00   
  

€ 12.078,00   
  

€ 12.078,00 € 36.234,00 

Stichting Omroep West-
Friesland, WEEFF 

      
 

  € 31.128,24 
  

  € 31.128,24 
   

vrlg zonder 
krediet 

  
  € 62.256,48 

Drukkerij Van de Sande B.V       
 

    
  

€ 4.000,00   
  

€ 4.000,00   
  

€ 3.000,00 € 11.000,00 

Purmerendse Omroep 
Vereniging 

      
 

  € 12.196,47 
  

  € 12.196,47 
   

€ 12.196,47 
  

  € 36.589,41 

Algemene Radio Omroep 
Soest 

      
 

  € 6.889,08 
  

    
   

  
  

  € 6.889,08 

Alvering Vlagtwedde       
 

    
  

€ 8.910,00   
  

€ 8.910,00   
  

  € 17.820,00 

Rodi Media B.V.       
 

    
  

€ 58.952,90   
  

€ 76.147,50   
  

€ 76.147,50 € 211.247,90 

De Nederlandse       
 

    
  

€ 4.000,00   
  

€ 4.000,00   
  

  € 8.000,00 

Stg. Lokale Omroep Almelo       
 

    
  

  € 11.167,86 
   

  
  

  € 11.167,86 

Digitaal Dagblad B.V. - 
meerdere sites 

      
 

    
  

    
 

€ 24.000,00 
 

  
 

€ 18.000,00   € 42.000,00 

Omroep Utrecht Stichting       
 

    
  

  € 60.801,18 
   

  
  

  € 60.801,18 

RTV Borne - Borne in Beeld / 
RTV Borne 

      
 

    
  

    
 

€ 4.000,00 
 

  
 

€ 3.000,00   € 7.000,00 

BorneBoeit.nl       
 

    
  

  € 4.000,00 
   

€ 3.276,24 
  

  € 7.276,24 

Stichting Lokale Omroep 
Regio Leiden 

      
 

    
  

  € 22.989,78 
   

€ 22.989,78 
  

  € 45.979,56 

StadsPers B.V.       
 

    
  

    
  

€ 42.994,05   
  

€ 42.994,05 € 85.988,10 

Noord Pers BV       
 

    
  

    € 
4.000,00 

  
  € 

3.000,00 

 
  € 7.000,00 

Gulp en Geul Journaal       
 

    
  

    
  

€ 10.263,00   
  

€ 10.263,00 € 20.526,00 

Stichting Streekomroep de 
Kempen 

      
 

    
  

  € 13.636,26 
   

  
  

  € 13.636,26 

Stichting Locale Omroep 
Oldebroek "LOCO" 

      
 

    
  

  € 4.000,00 
   

€ 3.099,03 
  

  € 7.099,03 

Ons Nieuws B.V.       
 

    
  

    
  

€ 14.850,00   
  

€ 14.850,00 € 29.700,00 

STICHTING MEDIA HOUTEN       
 

    
  

  € 6.777,54 
   

  
  

  € 6.777,54 

Rodi Media B.V.       
 

    
  

    
  

€ 32.525,80   
  

€ 42.748,29 € 75.274,09 

Stichting Omroep Hattem       
 

    
  

  € 4.000,00 
   

vrlg zonder 
krediet 

  
  € 4.000,00 

Stichting RTV Lansingerland       
 

    
  

  € 7.932,54 
   

  
  

  € 7.932,54 

Stichting Lokale Omroep 
Noord Oost Overijssel NOOS 

      
 

    
  

  € 8.308,41 
   

€ 6.736,92 
  

  € 15.045,33 

Stichting Lokale Omroep 
Krimpenerwaard 

      
 

    
  

  € 7.972,80 
   

  
  

  € 7.972,80 

Stichting Omroep Lingewaard       
 

    
  

  € 6.632,34 
   

  
  

  € 6.632,34 

Uitgeverij Nota Bene BV       
 

    
  

    
  

€ 77.025,30   
  

  € 77.025,30 
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Stichting Omroep Eindhoven 
e.o. (Studio040) 

      
 

    
  

  € 51.907,35 
   

€ 51.907,35 
   

€ 103.814,70 

Stichting Lokale Omroep 
Noordoostpolder 

      
 

    
  

    
   

€ 6.719,13 
   

€ 6.719,13 

Stichting RTV Focus Zwolle       
 

    
  

    
   

€ 20.241,87 
  

  € 20.241,87 

Idn uitgevers       
 

    
  

    
   

  
  

€ 15.834,72 € 15.834,72 

STICHTING MEDIA HOUTEN       
 

    
  

    
   

€ 6.777,54 
  

  € 6.777,54 

V.O.F. Willems Communicatie       
 

    
  

    
   

  
  

€ 10.560,00 € 10.560,00 

RTV1       
 

    
  

    
   

€ 9.225,15 
  

  € 9.225,15 

Best reclamestudio       
 

    
  

    
   

  
  

€ 6.930,00 € 6.930,00 

PC55       
 

    
  

    
   

  
  

€ 11.220,00 € 11.220,00 

Stichting Zoetermeer FM       
 

    
  

    
   

€ 18.671,40 
  

  € 18.671,40 

Stichting Omroep Ede       
 

    
  

    
   

€ 16.598,67 
  

  € 16.598,67 

RTV Albrandswaard (Radio 
Omroep Stichting 
Albrandswaard) 

      
 

    
  

    
   

€ 3.549,81 
  

  € 3.549,81 

Stichting Omroep Lingewaard       
 

    
  

    
   

€ 6.632,34 
  

  € 6.632,34 

Deventer Radio en Televisie 
(Drtv) 

      
 

    
  

    
   

€ 15.751,89 
  

  € 15.751,89 

De stadskrant Edam-
Volendam 

      
 

    
  

    
   

  
  

€ 9.900,00 € 9.900,00 

Stichting Lokale Omroep Berg 
en Dal 

      
 

    
  

    
   

€ 5.464,14 
  

  € 5.464,14 

Ons Nieuws B.V.       
 

    
  

    
   

  
  

€ 14.850,00 € 14.850,00 

Ons Nieuws B.V.       
 

    
  

    
   

  
 

€ 3.000,00   € 3.000,00 

Media Totaal Noord BV       
 

    
  

    
   

  
  

€ 51.942,00 € 51.942,00 

Stichting BredaNu       
 

    
  

    
   

€ 30.007,89 
  

  € 30.007,89 

Printhuis       
 

    
  

    
   

  
  

€ 9.240,00 € 9.240,00 

Uitgeverij de Brug b.v.       
 

    
  

    
   

  
  

€ 23.331,00 € 23.331,00 

Stichting Omroep Heiloo       
 

    
  

    
   

€ 3.572,91 
  

  € 3.572,91 

Buijze Pers       
 

    
  

    
   

  
  

€ 95.700,00 € 95.700,00 

Vereniging RTV Katwijk       
 

    
  

    
   

€ 9.059,49 
  

  € 9.059,49 

Wijchens Weekblad Wegwijs 
B.V. 

      
 

    
  

    
   

  
  

€ 12.210,00 € 12.210,00 

LetOp Woudenberg       
 

    
  

    
   

  
  

€ 3.762,00 € 3.762,00 

Liemerse Omroepstichting       
 

    
  

    
   

€ 14.195,28 
  

  € 14.195,28 

MediaReps/ZUIDOOST&Mee
r 

      
 

    
  

    
   

  
  

€ 13.200,00 € 13.200,00 

Stichting Omroep Castricum       
 

    
  

    
   

€ 5.339,07 
  

  € 5.339,07 

Stichting Publieke Omroep 
Amsterdam 

      
 

    
  

    
   

€ 158.696,01 
  

  € 158.696,01 



 Ronde 1  Ronde 2   Ronde 3    Ronde 4    Ronde 5     

Aanvrager en titel* (* alleen bij 
LNW) 

LO HAH LN LNW HAH LO LN LNW HAH LO LN LNW HAH LO LN LNW HAH Totale Krediet 

Stichting RTV Vechtdal       
 

    
  

    
   

€ 6.394,74 
  

  € 6.394,74 

Uitkijkpost Media BV       
 

    
  

    
   

  
  

€ 16.170,00 € 16.170,00 

Stichting Infobrug       
 

    
  

    
   

  
  

€ 3.000,00 € 3.000,00 

Uitgeverij Langeveld & de 
Rooy 

      
 

    
  

    
   

  € 
3.000,00 

 
  € 3.000,00 

Uitgeverij de Maas&Waler       
 

    
  

    
   

  
  

€ 19.701,00 € 19.701,00 

Stichting Lokale Omroep 
Tilburg Totaal 

      
 

    
  

    
   

€ 36.639,57 
  

  € 36.639,57 

Oosterhoutse Radio en 
Televisie Stichting 

      
 

    
  

    
   

€ 8.362,20 
  

  € 8.362,20 

MooiSchijndel BV       
 

    
  

    
   

  
  

€ 7.920,00 € 7.920,00 

Stichting Omroep Landgraaf       
 

    
  

    
   

€ 6.119,85 
  

  € 6.119,85 

Stichting Radio- en Televisie 
Omroep Wageningen 

      
 

    
  

    
   

€ 7.567,23 
  

  € 7.567,23 

Stichting Lokale Omroep 
Midden-Nederland 

      
 

    
  

    
   

€ 13.082,85 
  

  € 13.082,85 

Stichting Lokale Omroep 
Aalten Dinxperlo 

      
 

    
  

    
   

€ 3.914,79 
  

  € 3.914,79 

Aalburgse Omroep Stichting       
 

    
  

    
   

€ 7.365,60 
  

  € 7.365,60 

De Nuenense Krant       
 

    
  

    
   

  
  

€ 8.250,00 € 8.250,00 

A'dam en Media B.V.       
 

    
  

    
   

  
  

€ 21.450,00 € 21.450,00 

Stichting Radio Lelystad       
 

    
  

    
   

€ 11.481,36 
  

  € 11.481,36 

Regio Uitgevers B.V.       
 

    
  

    
   

  
  

€ 13.200,00 € 13.200,00 

TOTAAL (per ronde, per soort 
ontvanger) 

€ 2.119.822,10 € 7.110.913,18 € 64.250,00 € 64.250,00 € 223.509,64 € 1.608.717,71 € 64.250,00 € 308.000,00 € 6.994.663,52 € 1.656.091,66 € 68.250,00 € 324.000,00 € 7.049.871,67 € 1.294.104,11 € 41.682,00 € 156.000,00 € 4.149.278,21 € 33.565.403,80 

 

Toelichting 

LO Lokale Omroep 

HAH Huis-aan-Huiskrant 

LN Lokaal Nieuwsblad 

LNW Lokale Nieuwswebsite 

Ronde 1 Kredietperiode 15-03-2020 t/m 15-06-2020 

Ronde 2 Kredietperiode 15-03-2020 t/m 15-06-2020 

Ronde 3 Kredietperiode 15-06-2020 t/m 15-09-2020 

Ronde 4 Kredietperiode 15-09-2020 t/m 15-12-2020 

Ronde 5  Kredietperiode 15-12-2020 t/m 15-5-2021 
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