JAARVERSLAG 2021
BESTUURSVERSLAG
JAARREKENING

INLEIDING
We zijn van start!
Op 22 februari 2021 werd de Correspondent Foundation officieel gelanceerd. We kijken terug
op een succesvol eerste jaar, waarin we met steun van vele donateurs en familiefondsen
direct twee mooie projecten van De Correspondent konden ondersteunen.
Het afgelopen jaar bleek opnieuw hoezeer journalisten onder druk staan en hoe belangrijk
het is dat genuanceerde, betrouwbare informatie voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk
is. De kritische rol van de journalistiek is onmisbaar voor het controleren van machthebbers,
maar kan ook verder gaan: in het analyseren van de structuren die aan misstanden ten
grondslag liggen en het aandragen van handvatten en oplossingen om dit te doorbreken. De
eerste twee projecten die zijn gesteund door de Foundation, een onderzoeksproject en
klimaatvideo, zijn daar treffende voorbeelden van. Een goed begin, waarop we de komende
jaren verder bouwen.
Veel dank voor ieders steun, enthousiasme en vertrouwen!
Anika de Groot
Directeur

MISSIE EN AMBITIES
Het doel van de Correspondent Foundation is om maatschappelijke vooruitgang aan te jagen
via constructieve journalistiek. Met de stichting willen we bijdragen aan een beter
onderbouwd publiek debat en daarmee een versterking van de democratische rechtsstaat.
De stichting maakt journalistieke en maatschappelijke initiatieven mogelijk die zich
bezighouden met de grote ontwikkelingen van deze tijd – van de klimaatverandering en
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sociale ongelijkheid tot de bescherming van onze privacy en democratie. Bijvoorbeeld door
bij te dragen aan onderzoeksjournalistiek, bewustwordingscampagnes of lesmateriaal.
Onze drie ambities zijn te vangen in drie V’s: Verdiepen, Verbreden en Veranderen.

VERDIEPEN
Context bieden aan de grote thema’s van deze tijd, ruimte geven
om problemen te analyseren en oplossingen aandragen.
Journalisten onder druk

Daarom willen we

Journalistiek die voorbij gaat aan de waan van de
dag is cruciaal voor het begrijpen van de wereld
om ons heen. Het vormt het fundament onder een
goed functionerende democratie.
Mensen hebben recht op betrouwbare informatie,
deskundige duiding van politieke en
maatschappelijke ontwikkelingen en onderbouwde
context die het vluchtige nieuws in perspectief
plaatst. Maar journalisten staan wereldwijd steeds
meer onder druk. Nepnieuws is een groeiend
probleem, commerciële belangen brengen de
onafhankelijkheid van redacties in het gedrang en
tijdrovende onderzoeken sneuvelen vaak door
gebrek aan middelen en tijd.

●

●

●

●

Onderzoeksjournalistiek mogelijk maken die
de complexiteit van een onderwerp recht doet
en inzicht geeft in hoe het beter kan.
Journalisten ondersteunen om als waakhond
van de democratie te fungeren, wereldwijde
ontwikkelingen bloot te leggen die deze
ondermijnen en machthebbers te controleren.
Training en begeleiding van journalisten
financieren, waarbij de nadruk ligt op
diepgravend onderzoek doen en systemisch
leren denken.
Bewustwording vergroten over hoe men
betrouwbare informatie kan herkennen en kan
onderscheiden van oppervlakkig nieuws en
desinformatie.

VERBREDEN
Genuanceerde en constructieve journalistiek voor zoveel mogelijk
mensen toegankelijk maken en dialoog bevorderen.
Onvoldoende toegang tot
betrouwbare, volledige informatie
Longreads en documentaires zijn prachtige
journalistieke vormen, maar niet voor iedereen
even toegankelijk. Niet iedereen heeft de tijd voor
lange artikelen. Anderen hebben – bijvoorbeeld
door een beperking of taalachterstand – moeite
om complexe teksten te begrijpen. Ook kan niet
iedereen het zich veroorloven te betalen voor
journalistiek.

Daarom willen we
●
●

●

Journalistiek beschikbaar maken voor een zo
groot mogelijk publiek.
Nieuwe en toegankelijke vertelvormen, zoals
infographics, audio, video, lesmateriaal,
kaarten en virtuele minicolleges ontwikkelen.
Samenwerking stimuleren tussen organisaties
met uiteenlopende doelgroepen, van
wetenschappers tot jongerenzenders.
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Voor een constructieve dialoog tussen mensen
met verschillende perspectieven en achtergronden
zullen we journalistiek veel toegankelijker moeten
maken.

●

Kennisuitwisseling, dialoog en discussie op
gratis toegankelijke fora en events mogelijk
maken.

VERANDEREN
Verschillende organisaties en disciplines met elkaar verbinden om
samen in actie te komen rond een maatschappelijk thema.
Agenderen is niet genoeg
Journalistiek is cruciaal in het openbaren van
misstanden en het agenderen van
noodzakelijke sociale verandering. Denk aan
beleid dat achterhaald of zelfs schadelijk is en
machtsmisbruik bij maatschappelijke instanties.
Of, minder zichtbaar: systemisch racisme en
sociale ongelijkheid. Wanneer media dergelijke
zaken aan het licht brengen, kunnen ze slechts
hopen dat er vervolgens iets aan gedaan wordt.
De Correspondent Foundation wil de kans
hierop zo groot mogelijk maken en bijdragen
aan sociale verandering.

Daarom willen we
●

●

●

Bewustwordingscampagnes mogelijk
maken om belangrijke thema’s onder de
aandacht te brengen.
De politiek aanjagen om te handelen naar
journalistieke bevindingen, onder andere
door aanbevelingen te doen voor
beleidsverandering.
Een bijdrage leveren aan het onderwijs, via
educatief materiaal over maatschappelijke
thema’s, gebaseerd op journalistiek
onderzoek.

ACHTERGROND EN WERKWIJZE
De Correspondent Foundation is in september 2020 opgericht op initiatief van De
Correspondent, een van de snelst groeiende journalistieke platforms van Nederland (+70.000
leden). Met de stichting willen we projecten mogelijk maken in de geest van De
Correspondent met een positieve impact op de samenleving.
De Correspondent Foundation voert projecten en campagnes niet zelf uit, maar inventariseert
projectideeën, werft daar fondsen voor en financiert ze. Ook verbinden we partijen met elkaar
om samenwerkingen tot stand te brengen.
Projecten worden voorgedragen door een adviescommissie, die op dit moment bestaat uit
medewerkers van De Correspondent. Het bestuur beoordeelt vervolgens de voorstellen aan
de hand van vragen als: maakt dit project genoeg maatschappelijke impact? Staat het
publieke belang voorop? Welke partners en experts zijn betrokken bij de uitvoering? Is het
bestuur akkoord, dan gaat de stichting aan de slag met de financiering: door
projectaanvragen te doen bij aanvullende fondsen, of door steun te werven van donateurs.
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Is de financiering rond, dan monitort de stichting de projectvoortgang en financiële
verantwoording. Het bestuur houdt toezicht op naleving van missie en statuten, zorgt dat het
publieke belang voorop staat en dat de redactionele onafhankelijkheid is gewaarborgd.

ACTIVITEITENVERSLAG 2021
COMMUNICATIE & FONDSENWERVING
In januari 2021 werd de huisstijl, het logo en de website opgeleverd. Onze identiteit werd
tegen flink gereduceerd tarief ontwikkeld door het ontwerpteam van Momkai. Voor de
teksten op de website werden we pro-bono bijgestaan door Peep van der Molen. Vervolgens
ontwikkelden we een campagne om de stichting officieel aan te kondigen met een video, een
artikel, twee e-mails, banner en een privacy-vriendelijke donatiepagina.
Op 22 februari was het zover: de officiële lancering van de stichting op het platform van De
Correspondent. In minder dan een week tijd werden maar liefst 1.300 mensen donateur.
Samen doneerden zij ruim € 110.000,- wat ver boven verwachting was. Driekwart (!) van de
donateurs werd bovendien direct doorlopend donateur, waardoor de stichting ook de
komende jaren kan rekenen op een vaste bron van inkomsten.
In juli organiseerden we een kennismakingsbijeenkomst voor een kleine groep
belangstellenden. We deelden onze eerste projectideeën, hielden twee sessies over
onderzoeksjournalistiek en campagnevoeren en gaven een digitale rondleiding over de
redactie. Dat ging soepel, maar in het echt is zoiets natuurlijk een stuk leuker. De ambitie is
om in 2022 opnieuw een bijeenkomst te organiseren, maar dan live.
De tweede helft van het jaar ging de aandacht uit naar fondsaanvragen. We mochten twee
waardevolle bijdragen van (familie)fondsen tegemoet zien. Ook ondersteunden we De
Correspondent bij het indienen van een grote subsidieaanvraag bij het Stimuleringsfonds
voor de Journalistiek (SVDJ), die werd goedgekeurd. Deze onderzoeksjournalistieke subsidie
is niet bestemd voor de stichting, maar gaat rechtstreeks naar De Correspondent. De stichting
neemt de komende twee jaar de coördinatie hiervan uit handen.

PROJECTEN
In het voorjaar van 2021 gingen we samen met De Correspondent aan de slag met de
projectontwikkeling. Tal van mooie ideeën kwamen voorbij. Tegelijkertijd stuitten we op een
uitdaging qua planning. Projectontwikkeling kost tijd en door diverse factoren (Corona,
formulering van nieuwe missie/visie) was de capaciteit vanuit De Correspondent hiervoor
beperkt. Sommige projecten - zoals lesmateriaal over onze Verzwegen Geschiedenis - vragen
meer tijd dan gedacht. Ook het samenwerken met partners bleek - te midden van een
pandemie - een stuk lastiger.
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In oktober was het dan zover: de eerste twee projecten gingen live: Operatie Mondkapje: een
onderzoeksjournalistieke reconstructie van de coronapandemie en een Deepfake video van
Mark Rutte met de klimaattoespraak die we eigenlijk zouden moeten horen. Zie de kaders.

DEEPFAKE KLIMAATTOESPRAAK

Stel dat Nederland een premier zou hebben die het klimaat wél serieus neemt, welke toespraak
zou je dan horen? Met dat in het achterhoofd maakte De Correspondent een deepfake video van
Mark Rutte. Minitieus voorbereid en mede mogelijk gemaakt met steun van de stichting. Op 28
oktober ging de video online, tezamen met een uitgebreide verantwoording, waarin de bronnen
en de keuze voor deze vorm werden toegelicht.
Het bereik van de video was enorm: meer dan een miljoen. De hashtag #klimaatleiderschap was
in no time trending topic op Twitter. Rob Wijnberg schoof aan voor interviews bij Op1 en Tijd voor
Max. Ook kwam de video voorbij op RTL boulevard en bij Veronica Inside. Door de aandacht op
social media en nieuwssites (o.a. Nu.nl, AD.nl) ging de video al snel viral. De pagina met de video
was het best gelezen stuk van De Correspondent van 2021 (een na beste ooit). De toespraak
deed zoals verwacht veel stof opwaaien. Sommigen vonden het gebruik van deepfake
technologie absoluut niet kunnen of vonden dat de plottwist te lang duurde. Anderen vonden het
juist een geweldige manier om aandacht te creëren voor het klimaat. Lees de negen meest
gestelde vragen, plus het antwoord van De Correspondent hier terug. Drie geleerde lessen zijn:
(1) dat de video korter moet, (2) de afzenders duidelijker moeten zijn en dat (3) nog sneller en nog
explicieter duidelijk moet worden gemaakt dat het om een deepfake gaat.
Al met al acht De Correspondent de missie geslaagd: de video had een enorm bereik en opende
het gesprek over klimaat (en bijkans deepfake) bij een groot publiek, die dit verhaal anders niet
gehoord zou hebben. Organisaties in Frankrijk en Duitsland hebben al contact gezocht om een
vergelijkbare video te maken.
Bewustwording & Innovatie | Duurzaamheid - Klimaat | 2021
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OPERATIE MONDKAPJE
Maart 2020. Het coronavirus is in Nederland, een catastrofe dreigt. Tenzij er mondkapjes komen.
Politiek, publiek en media eisen actie – en snel ook. Honderden miljoenen worden uitgegeven.
Veel te veel, luidt het vernietigende oordeel achteraf. Een groot deel van de spullen blijkt ook nog
eens onbruikbaar.
De Correspondent volgde anderhalf jaar lang meer dan honderdvijftig betrokkenen –
zorginkopers, ambtenaren, gelukszoekers. Zij schetsen een complexe werkelijkheid, waarin
paniek, improvisatie en beeldvorming overheersten – en geven zo een fascinerend inzicht in hoe
Nederland opereert in crisistijd.
Operatie Mondkapje is een onderzoeksjournalistieke reconstructie van het Nederlandse
hulpmiddelenbeleid in de Coronacrisis. Dit onderzoek neemt je mee voorbij de schandalen en
incidenten en helpt je om de inrichting van ons zorgsysteem, en het krachtenveld tussen
bedrijfsleven, overheid en media beter te begrijpen. Hoe worden besluiten genomen? Hoe werkt
Nederland in crisistijd en wat leren we hieruit voor de toekomst?
Onderzoeksprojecten als
deze vragen een grote
tijdsinvestering en zijn vaak
te intensief of risicovol voor
een redactie om zonder
externe steun te organiseren.
Daarom draagt de
Correspondent Foundation
financieel bij.
Mede met steun van de
stichting kon De
Correspondent in 2021:
●
●
●
●

Uitgebreid vooronderzoek doen en alle dataverzameling, interviews en factchecks loggen
in een onderzoeksdatabase.
Een projectpagina ontwikkelen in een nieuwe vertelvorm: de interactieve tijdlijn die je
chronologisch meevoert door de pandemie.
Drie lees & luisterverhalen publiceren, waaronder een exclusief interview met Erik
Gerritsen: de voormalig hoogste ambtenaar van het VWS.
Een explainer maken over de mondkapjesschaarste.

De Correspondent werkt nu aan de volgende fase: om de verhalen en belangrijkste inzichten zo
goed mogelijk voor het voetlicht te brengen in de periode waarin er politiek wordt teruggeblikt en
afgerekend.
Onderzoeksjournalistiek | Coronacris - Goed bestuur - Zorg | 2021-2022
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We zijn erg blij met de steun van onze donateurs, waardoor we deze twee mooie projecten
mogelijk konden maken. In 2022 bouwen we hierop voort.

ORGANISATIE
De Correspondent Foundation (Stichting Correspondent) is op 18-09-2020 opgericht
en gevestigd te Amsterdam. De stichting wordt bestuurd door een onbezoldigd driekoppig
bestuur. De dagelijkse leiding is in handen van Anika de Groot, algemeen directeur.
Samenstelling bestuur en nevenactiviteiten
●

●

●

Ikenna Azuike (voorzitter)
Journalist, presentator en filmmaker (eigenaar van Jollof Rice Productions B.V.)
Nevenfuncties: geen
Ali Remmelts (penningmeester)
Zakelijk directeur en bestuurder bij stichting Movies that Matter
Nevenfuncties: geen
Hans de Zwart (secretaris)
Docent/onderzoeker bij de Amsterdam University of Applied Sciences
Nevenfuncties: Onbezoldigd penningmeester van het Racism and Technology Center,
Onbezoldigd lid van de Wetenschappelijke Raad van Advies van het Instituut voor
Informatierecht (IViR) van de Universiteit van Amsterdam

Rooster van aan en aftreden
Rol

Benoemd

Einde eerste
termijn

Einde evt. tweede en
laatste termijn

Ikenna Azuike

Voorzitter

okt 2021

okt 2024

okt 2027

Ali Remmelts

Penningmeester

sep 2021

sep 2024

sep 2027

Hans de Zwart

Secretaris

okt 2021

okt 2024

okt 2027

Bestuursvergaderingen
In dit boekjaar heeft het bestuur vier maal formeel vergaderd (4 feb, 11 mei, 7 sep, 7 dec 2021).
Daarnaast hadden we een tussentijdse projectgerelateerde vergadering op 29 april 2021 en
een evaluatie van het eerste stichtingsjaar op 12 oktober 2021.
Adviescommissie
Voor het voordragen van projecten wordt het stichtingsbestuur bijgestaan door een
adviescommissie. De leden (op dit moment bestaande uit werknemers van De
Correspondent) doen dit vrijwillig, op persoonlijke titel. Ze mogen projecten voordragen, maar
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hebben geen formeel stemrecht. In het beleidsplan staan de bevoegdheden van, en
werkwijze met de adviescommissie omschreven.
Op 1 januari 2021 bestond de adviescommissie uit vier leden: te weten: R. Wijnberg, R. Smits,
M. Klein Lankhorst en M. Goslinga. Drie leden bleken in het beginstadium voldoende,
waardoor laatstgenoemde (ook omwille van de beschikbare tijd) in het voorjaar terug trad.
Wegens de organisatieveranderingen bij De Correspondent (bestuurswissel, nieuwe
strategie) werd in het najaar besloten het voordragen van projecten aan de stichting tijdelijk
te beleggen bij het MT van De Correspondent. In het tweede kwartaal van 2022 worden de
nieuwe leden van de adviescommissie benoemd.
Onafhankelijkheid
Gezien de nauwe betrokkenheid met journalistieke- en campagne organisaties, is het
bewaken van redactionele onafhankelijkheid een van de leidende principes van de stichting.
In de statuten en op de website wordt duidelijk vermeld dat de stichting nooit enige
redactionele invloed van donateurs op de projecten zal toestaan. Grote donoren geven
hiervoor akkoord en de stichting zal fungeren als firewall tussen redactie, onderzoekers,
campagnevoerders enerzijds en financiers anderzijds.
Het bewaken van de redactionele onafhankelijkheid maakt deel uit van het screeningsbeleid
van de stichting. Ook voor het bestuur gelden regels met betrekking tot de onafhankelijkheid.
De functie van bestuurslid is onbezoldigd en gericht op het algemeen belang. Een bestuurslid
kan nooit direct een projectbijdrage ontvangen uit de gelden geworven door de stichting. Een
medewerker, een (voormalig) directielid, of andere beleidsbepalende functionaris van De
Correspondent of het voormalige The Correspondent kan omwille van de onafhankelijkheid
eveneens geen deel uitmaken van het bestuur.
Governance
De Correspondent Foundation volgt op dit moment nog niet formeel een governance code.
Het bestuur onderzoekt de mogelijkheden om zich aan te sluiten bij een branchevereniging
en/of een governance code goed bestuur. De Correspondent Foundation is aangemerkt als
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

FINANCIËLE TOELICHTING
Het jaar 2021 is afgesloten met een positief resultaat van €18.561.
Inkomsten
De inkomsten vielen met €182.861 ruim €26.000 hoger uit dan begroot. Dit is grotendeels te
danken aan de ruimhartige steun van particuliere donateurs. De lanceringscampagne op het
platform van De Correspondent leidde tot ruim 1.300 donateurs, waarvan 850 op
doorlopende machtiging. Gemiddeld doneren zij zo’n 10 euro per maand, wat hoger was dan
verwacht. Hierdoor is de stichting de komende jaren verzekerd van een vaste bron van
inkomsten.
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De omvang van de giften van Major Donors en Fondsen waren conform verwachting. We
mochten in 2021 bijdragen tegemoet zien van Stichting Limani (€30.000 per jaar in 2021 en
2022) en twee grote gevers. Beide gevers hebben hun donatie voor meerdere jaren
toegezegd.
Kosten
De kosten waren met €164.300 ongeveer €10.000 hoger dan begroot. Deze extra uitgave
ging volledig naar de missiedoelstelling en was mogelijk door de genoemde hoger
uitvallende inkomsten.
De verdeelsleutel van de lasten was als volgt: missiedoelstelling (62%), kosten eigen
fondsenwerving (20%) en beheer & administratie (16%). Deze verdeling was conform
verwachting en in lijn met een opstartende stichting. De komende jaren willen we het
percentage besteed aan missiedoelstelling verder laten stijgen.
In 2021 kon de Correspondent Foundation toekenningen doen aan twee projecten:
- Onderzoeksjournalistiek | Operatie Mondkapje
- Bewustwording en innovatie | Deepfake Klimaattoespraak
Beide toekenningen werden uitgekeerd aan De Correspondent BV die hoofduitvoerder is van
de projecten. Projecten dienen het publieke belang en zijn afgebakend met een
projectvoorstel en begroting waarop De Correspondent aan de stichting rapporteert.
Langlopende schulden
De kosten van het vooronderzoek, de oprichting van de stichting en de uitgaven voor 2020
zijn voorgefinancierd door De Correspondent BV. Hiertoe is een leenovereenkomst gesloten
met zachte voorwaarden en een gespreide terugbetalingsregeling. Per 2023 zal het eerste
gedeelte van deze lening worden terugbetaald.
Beloningsbeleid
De stichting heeft één medewerker (0,8 FTE) te weten de directeur, benoemd op 1 oktober
2020. Haar salaris is sectorconform en vastgesteld door het bestuur. De bestuursleden zijn
onbetaalde vrijwilligers. Zij ontvangen geen loon voor hun werkzaamheden, enkel een
onkostenvergoeding naar redelijkheid op basis van declaratie. Er zijn geen leningen,
voorschotten of garanties gegeven aan de directeur of bestuursleden.
Reservepositie en beleggingsbeleid
De Correspondent Foundation heeft geen winstoogmerk. Een positief saldo wordt
toegevoegd aan het eigen vermogen, een negatief saldo wordt ten laste van het eigen
vermogen gebracht. Binnen het eigen vermogen is in 2021 €18.561 toegevoegd aan de
continuïteitsreserve, onder meer om schommelingen in inkomsten te kunnen opvangen,
alsmede om langlopende schuld bij De Correspondent BV terug te betalen. De liquide
middelen bedroegen op 31 december 2021 €53.396 en bestaan uit de rekening-courant- en
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spaartegoeden op de bankrekening. De Correspondent Foundation sluit elke vorm van
beleggen uit.
Verantwoording
De jaarrekening 2021 is opgesteld in overeenkomstig de Richtlijn voor jaarverslaggeving voor
organisaties zonder winststreven (RJ640) en omvat de balans en de staat van baten en lasten
per 31 december 2021, alsmede een toelichting hierop. Het bestuur heeft ervoor gekozen om net als in het voorbereidingsjaar van 2020 - gezien het beperkte aantal mutaties, te
volstaan met het extern laten samenstellen van de jaarrekening. Een onafhankelijke
accountantscontrole staat gepland voor de jaarrekening van 2022.
Vooruitblik 2022

Begroting 2022

Resultaat 2021

Begroting 2021

Baten
Baten uit eigen fondsenwerving

222,900

182,861

155,952

Som der baten

222,900

182,861

155,952

Doelstelling Programma’s

142,992

99,591

79,868

Doelstelling Communicatie

17,192

13,370

17,467

160,184

112,961

97,335

Kosten eigen fondsenwerving

44,967

41,598

47,368

Beheer- en administratiekosten

10,592

9,742

9,967

215,742

164,300

154,669

7,158

18,561

1,283

7,158

18,561

1,283

7,158

18,561

1,283

Lasten
Besteed aan doelstellingen

Som der lasten

Resultaat
Resultaatbestemming
Toevoeging aan
continuïteitsreserve

Het komende jaar zullen de verwachte inkomsten van de Correspondent Foundation verder
stijgen naar zo’n €223k. Een groot deel van deze inkomsten (€145k) is reeds toegezegd uit
doorlopende machtigingen van particuliere donateurs en vastgelegde overeenkomsten met
Fondsen en Major Donors. Het overige deel zal worden gerealiseerd uit (1) een
fondsenwervende campagne onder eigen donateurs en leden van De Correspondent, (2)
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aanvragen bij nieuwe Fondsen en Major donors en in mindere mate (3) uit vergoeding van De
Correspondent BV voor het coördineren van een grote onderzoekssubsidie1 van het
Stimuleringsfonds van de Journalistiek (SVDJ).
De verwachte kosten zullen het komende jaar stijgen naar zo’n €216k. De kosten eigen
fondsenwerving en die van beheer & administratie blijven nagenoeg gelijk. De meeste
bestedingen (72%) zullen gaan naar de missiedoelstelling. Daarnaast zal er opnieuw een
gedeelte opzij worden gezet ten behoeve van de continuïteitsreserve.

Op basis van de realisatie van 2021 en de prognose voor 2022 is het bestuur van mening dat
de stichting financieel gezond is en dat de toekomst met vertrouwen tegemoet kan worden
gezien.
Namens het bestuur,
Ikenna Azuike

Ali Remmelts

Hans de Zwart

Voorzitter

Penningmeester

Secretaris

Amsterdam, 25 april 2022

JAARREKENING
Op de volgende pagina. Samengesteld door HZW Accountants & Belastingadviseurs.

1

De stichting ondersteunde De Correspondent BV eind 2020 bij het indienen van een aanvraag bij SVDJ op het
terrein van onderzoeksjournalistiek. Dit resulteerde in een subsidie van ruim €300k (verdeeld over 2022/2023).
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