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INLEIDING

In het najaar van 2020 begonnen wij de Correspondent Foundation, met als missie de
maatschappelijke impact van onze journalistiek te vergroten.

Dankzij onze donateurs hebben we zo een aantal prachtige projecten mogelijk kunnen
maken, zoals een diepgravend onderzoek naar de mondkapjescrisis in Nederland, een
meer dan 1 miljoen keer bekeken deep fake klimaatspeech van Mark Rutte, een
blikveranderende campagnevideo over de zorgcrisis in Nederland en een podcastserie
over de containervaart.

Toch hebben we, na een uitgebreide evaluatie, besloten om te stoppen met de
stichting. De belangrijkste reden hiervoor is dat de ambitieuze projecten van de
stichting zich niet goed lieten verenigen met een andere belofte van De Correspondent
– het maken van dagelijkse journalistieke producties. De Correspondent heeft besloten
die belofte aan leden voorrang te geven op maatschappelijke projecten daarbuiten.

Alle donateurs en betrokkenen zijn hiervan op de hoogte gesteld. In het eerste
kwartaal van 2023 ronden we af, waarna we voornemens zijn de stichting aan het begin
van het tweede kwartaal formeel op te heffen.

We hebben de stichting met veel plezier gerund en zijn ontzettend trots op de vier
projecten, die zonder de gulle donaties van ruim 1.300 donateurs en een aantal
geweldige fondsen en grote gevers, nooit mogelijk waren geweest.

Mede namens ons stichtingbestuur, Ikenna Azuike, Ali Remmelts en Hans de Zwart:
dank jullie wel!

Anika de Groot

Directeur
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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
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
ona�ankelijkheid 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.
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VERBREDEN
Genuanceerde en constructieve journalistiek voor zoveel mogelijk

mensen toegankelijk maken en dialoog bevorderen.

Onvoldoende toegang tot
betrouwbare, volledige informatie

Daarom willen we

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.

Voor een constructieve dialoog tussen mensen
met verschillende perspectieven en achtergronden
zullen we journalistiek veel toegankelijker moeten
maken.

● 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.

● 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 Daarom willen we

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.

● 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.
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ACHTERGROND EN WERKWIJZE

De Correspondent Foundation is in september 2020 opgericht op initiatief van De
Correspondent, een online journalistiek platform met ruim 65.000 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.

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 ona�ankelijkheid is gewaarborgd.

ACTIVITEITENVERSLAG 2022

COMMUNICATIE & FONDSENWERVING
Bij de lancering van de stichting in 2020 konden we rekenen op de steun van maar liefst
1.300 donateurs, waarvan het merendeel op vaste basis. Gedurende het jaar hielden we hen
op de hoogte via de website, het jaarverslag en een kwartaalnieuwsbrief.

Naast deze particuliere donateurs, mocht de stichting in 2022 ook weer rekenen op de steun
van een aantal grote gevers en fondsen. Met hen onderhielden we persoonlijk contact over
de voortgang van de projecten.

In mei 2022 deden we een kleine fondsenwervingscampagne onder de leden van De
Correspondent en onder eigen donateurs. De campagne ging volgens verwachting en
leverde zo’n 20.000 euro op.

De tweede helft van het jaar werd de verdere fondsenwerving gestaakt. Reden hiervoor was
dat er geen nieuwe projecten werden aangedragen door De Correspondent waarvoor grote
aanvullende fondsen nodig waren. De twee nieuwe projecten die in 2022 door De
Correspondent werden voorgelegd aan de stichting waren relatief klein en konden uit de
reeds aanwezige algemene middelen (ongeoormerkte donaties) worden gefinancierd.
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In 2022 nam de Correspondent Foundation de coördinatie van een onderzoeksjournalistieke
subsidie van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SVDJ) voor De Correspondent uit
handen. Hiervoor ontving de stichting een vergoeding.

PROJECTEN
In 2022 financierde de stichting drie projecten. Allereerst het vervolg van Operatie
Mondkapje: een onderzoeksjournalistieke reconstructie van de coronapandemie. Ten tweede
een blik veranderende bewustwordingvideo over de zorgcrisis in Nederland. En tot slot een
podcastserie over de containervaart. Dit is tevens het laatste project van de stichting.

Zoals beschreven in de inleiding van dit jaarverslag is in het vierde kwartaal van 2022 het
besluit genomen te stoppen met de stichting. De belangrijkste reden hiervoor is dat de
ambitieuze projecten van de stichting zich niet goed lieten verenigen met een andere belofte
van De Correspondent aan leden – het maken van dagelijkse journalistieke producties. De
Correspondent heeft besloten die belofte aan leden voorrang te geven op maatschappelijke
projecten daarbuiten. In onderstaande kaders wordt ingezoomd op de projecten die we in
2022 financierden:

OPERATIE MONDKAPJE

Operatie Mondkapje is een onderzoeksjournalistieke reconstructie van het Nederlandse
hulpmiddelenbeleid in de Coronacrisis, uitgevoerd door De Correspondent. 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 droeg de
Correspondent Foundation hier financieel aan bij.

Activiteiten van De Correspondent in de periode 2021-2022:

● Uitgebreid vooronderzoek gedaan en alle dataverzameling, interviews en factchecks gelogd
in een onderzoeksdatabase.

● Een projectpagina ontwikkeld in een nieuwe vertelvorm: de interactieve tijdlijn die je
chronologisch meevoert door de pandemie en waaronder alle stukken te vinden zijn.

● Een missiestuk, grote reconstruerende artikelen, diverse interviews, een duidingstuk bij
het RIVM rapport en een explainer over de mondkapjes schaarste.

● Een nieuwsbrief met ruim 8.000 volgers om betrokkenen en geïnteresseerden op de
hoogte te houden van de voortgang van het onderzoek.

● Luisterverhalen en instagram stories (naast de overige social kanalen) gemaakt voor iedere
publicatie om een breder publiek te bereiken. Er werden meerdere luister-reconstructies
gemaakt met een hoog bereik. De zomerpublicatie (#sywertgate) had meer dan 50.000
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luisteraars en was zowel in geheel, als in
delen terug te luisteren op Spotify, Apple
of Soundcloud.

● Campagne en PR rondom de artikelen,
zowel online, binnen overheidsinstanties
en via andere media (radio en TV). Ook
werd gewerkt met digitale advertenties in
Den Haag op looproute politici naar
Tweede Kamer. (zie foto)

Resultaten 2021-2022:

● Overzicht geboden aan lezers, door een
heldere tijdlijn en de uitvoerige
reconstructie van de aanpak van de
mondkapjescrisis. Cruciaal om te
begrijpen waarom bepaalde keuzes
werden gemaakt onder invloed van
tijdsdruk, onzekerheid en beeldvorming
in de media.

● Context en duiding geboden bij het
nieuws door middel van nieuwsbrieven
en stukken die aansluiten op de actualiteit. Vooral het  interview met Eric Gerritsen, de
hoogste baas van VWS, werd goed ontvangen (een van de best gelezen Correspondent
stukken van 2021). Ook werd Operatie Mondkapje is gebruikt als informatiebron door de
onderzoekers van Deloitte naar het hulpmiddelenbeleid van de overheid ten tijde van
Corona. In de voetnoten van dat rapport wordt er meerdere keren naar het onderzoek van
De Correspondent verwezen. Ook de OVV (Onderzoeksraad voor Veiligheid) heeft
aangegeven gebruik te hebben gemaakt van de kennis en informatie uit het dossier.

● Lessen aangedragen voor toekomstige crises (zoals het interview met
infectieziektebestrijder Richard Hatchett hoe we een volgende pandemie kunnen
voorkomen en uit de inzichten van het onderzoeksteam.)

● Een breed publiek bereikt (> 1 miljoen mensen) door meerdere optredens op radio en
televisie van lead onderzoeksjournalist Anne de Blok en via sociale media.

● Toegevoegde waarde. Het onderzoeksdossier kreeg hoge waardering vanuit experts,
ambtenaren en beleidsmakers. Ook werd De Correspondent vanwege haar
voorbij-de-verontwaardiging-aanpak dikwijls exclusiviteit geboden betreffende interviews en
rapporten.

Het onderzoek is nu afgerond. In de aanloop naar de parlementaire enquête over de
corona-aanpak (2023 of 2024) zal De Correspondent de verhalen en belangrijkste inzichten
opnieuw gericht voor het voetlicht brengen als er politiek wordt teruggeblikt en afgerekend.

Onderzoeksjournalistiek | Coronacris - Goed bestuur - Zorg | 2021-2022
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BEWUSTWORDINGSVIDEO ZORG
We stevenen af op de grootste zorgcrisis ooit: in 2060 moet 1 op 3 mensen in Nederland in de
zorg werken om de professionele zorg te leveren die we nodig hebben.

In een bewustwordingsvideo die met steun van de stichting in juli 2022 door De Correspondent
werd gerealiseerd, laat correspondent Zorg Lynn Berger zien: het is hoog tijd om zorg te zien voor
wat het waard is, en daarnaar te handelen.

De video maakt duidelijk dat alle verschillende vormen van zorg met elkaar zijn verbonden. Zit het
verpleeghuis vol, dan voelt een mantelzorger dit meteen. Gaat het mis in een gezin, dan drukt dit
op de jeugdzorg. Is een kind ziek, dan kan een ouder niet werken. En lopen de ziekenhuizen over,
dan valt de hele samenleving stil. En die zorgketen, die staat onder druk. Ziekenhuizen lópen over,
wachtlijsten zíjn lang. Ggz en jeugdzorg zijn volledig overvraagd, en het tekort aan zorgpersoneel
groeit en groeit. Ouders voelen zich opgejaagd, en één op de tien mantelzorgers is overbelast.
Wie zorgt, moet steeds vaker te veel doen in te weinig tijd.

De video kwam tegelijk uit met het nieuwste Correspondent-boek ZORG en was de aftrap van een
campagne over de noodzaak voor een fundamenteel andere blik op zorg. Want als we het
probleem niet goed overzien, kunnen we het ook niet oplossen. De video werd verspreid onder
een brede groep van zorgwerkers: artsen, verpleegkundigen, mantelzorgers, jeugdzorg, ggz,
ouders, beleidsmakers en politici. En natuurlijk via leden van De Correspondent onder het brede
publiek.

Het boek kreeg lovende recensies, waaronder in het NRC. In oktober schoof Lynn Berger aan bij
een debat over zorg in de Balie, en in november bij Tijd voor Max. Inmiddels is het boek ruim
12.000 keer verkocht.

De video is ongeveer 54.000 keer via diverse kanalen bekeken. Het bereik van de video was
minder hoog dan gehoopt, maar De Correspondent is blij met het resultaat en de positieve
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reacties die erop volgden. Video’s als deze brengen de kern van de boodschap goed over op een
breed publiek en kunnen ook in de toekomst strategisch worden ingezet.

Een vervolg op het boek van Lynn Berger is al in de maak. In het voorjaar van 2023 verschijnt ‘Ik
werk al (ik krijg er alleen niet voor betaald)’. Een pamflet over de grootste strijd van het komende
decennium: die tussen betaald en onbetaald werk.

Bewustwording | Zorg | 2022

CONTAINERPODCAST

90 procent van je spullen komt uit een container. Nooit eerder waren zo veel spullen zo snel en zo
goedkoop beschikbaar voor zo veel mensen. Allemaal dankzij de containervaart. Maar ook: met
enorme gevolgen voor de arbeiders en het klimaat. Waarom horen we daar dan nooit iets over?

In 2022 deden Maite Vermeulen en Maaike Goslinga uitgebreid onderzoek naar de containervaart
en de invloed daarvan op ons leven. Eerder schreven zij hier al over op De Correspondent.

Met steun van de stichting komt De Correspondent in de loop van 2023 met de podcast
“Containerbegrip”. Een taai onderwerp als zeevaart en containerschepen boeiend onder woorden
brengen? Dat is Maite Vermeulen wel toevertrouwd. Eerder maakte ze met Jacco Prantl de
podcast NEPA, die genomineerd werd voor een Tegel (de belangrijkste Nederlandse prijs voor
journalistiek). De Correspondent verwacht dat de afleveringen een groot publiek zullen bereiken,
zodat we als maatschappij - en in de politiek - anders gaan praten en handelen rond scheepvaart.

Onderzoeksjournalistiek en Innovatie | 2022-2023
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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

Bestuursvergaderingen
In dit boekjaar is het bestuur zes keer bij elkaar gekomen. In de vorm van vier reguliere en
twee extra bestuursvergaderingen met De Correspondent. Daarnaast werd sommige
bestuursbesluiten afgestemd per e-mail.

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
hebben geen formeel stemrecht. In het beleidsplan staan de bevoegdheden van, en
werkwijze met de adviescommissie omschreven.

In 2022 bestond de adviescommissie uit drie leden: R. Wijnberg, M. van den Hoek en M. Klein
Lankhorst.

Ona�ankelijkheid
Gezien de nauwe betrokkenheid met journalistieke- en campagne organisaties, is
redactionele ona�ankelijkheid 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.
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Redactionele ona�ankelijkheid maakt deel uit van het screeningsbeleid van de stichting. Ook
voor het bestuur gelden regels met betrekking tot de ona�ankelijkheid. 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 ona�ankelijkheid
eveneens geen deel uitmaken van het bestuur.

Governance
De Correspondent Foundation volgt geen formele governance code.

FINANCIËLE TOELICHTING

Het jaar 2022 is afgesloten met een positief resultaat van €12.354.

Inkomsten
De inkomsten vielen met €185.486 ruim €37.000 lager uit dan begroot. De giften
particulieren (zowel eenmalig als doorlopend) vielen iets hoger uit dan verwacht, mede door
een succesvolle campagne in het voorjaar van 2022. De giften van fondsen bleven echter
achter op de begroting, omdat er om redactionele redenen (zie eerdere hoofdstuk
‘Communicatie & Fondsenwerving’) geen nieuwe projectaanvragen werden ingediend.

De omvang van de giften van Major Donors en Fondsen waren conform verwachting. We
mochten in 2022 opnieuw een bijdrage 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 (M.G.B. Boersma €30.000 per jaar en A. Miedema €5.000 per jaar).
Daarnaast ontvingen we een ongeoormerkte eenmalige donatie van R. Timmerman (via Angry
Monkey bv) van €5.000. We zijn alle donateurs zeer erkentelijk voor hun steun.

Kosten
De kosten waren met €173.132 ruim €42.000 lager dan begroot. Dit hangt samen met de
achterblijvende inkomsten, waardoor er ook minder kon worden uitgekeerd.

De verdeelsleutel van de lasten was als volgt: missiedoelstelling (78%), kosten eigen
fondsenwerving (11%) en beheer & administratie (11%).

In 2022 kon de Correspondent Foundation toekenningen doen aan drie projecten:
- Onderzoeksjournalistiek | Operatie Mondkapje
- Bewustwording en innovatie | Bewustwordingsvideo Zorg
- Onderzoeksjournalistiek en innovatie | Podcastserie Containerbegrip

Alle 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.
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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. Het besluit om te stoppen
met de stichting is in goed overleg met De Correspondent genomen. Een deel van de lening
is niet verrekenbaar, hiervoor wordt een betalingsregeling getroffen.

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 2022 €12.354 toegevoegd aan de
continuïteitsreserve, in dit geval specifiek om de langlopende schuld bij De Correspondent
BV terug te betalen. De liquide middelen bedroegen op 31 december 2022 €66.069 en
bestaan uit de rekening-courant- en spaartegoeden op de bankrekening. De Correspondent
Foundation sluit elke vorm van beleggen uit.

Verantwoording
De jaarrekening 2022 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 2022, alsmede een toelichting hierop. Het bestuur heeft ervoor
gekozen gezien het beperkte aantal mutaties, te volstaan met het extern laten samenstellen
van de jaarrekening.

Vooruitblik 2023
In de bestuursvergadering van 12 december 2022 is het besluit genomen de Correspondent
Foundation in 2023 op te heffen. Alle verplichtingen naar donateurs en beneficiënten werden
in 2022 afgewikkeld, waarbij we hebben voldaan aan de geldende ANBI normen. De laatste
projecttoekenning is in december 2022 gedaan en donateurmachtigingen en
schenkingsovereenkomsten worden per 1 januari 2023 ontbonden. Overige verplichtingen
worden afgewikkeld in het eerste kwartaal van 2023, waaronder die naar de werknemer en
verplichtingen naar De Correspondent, bij wie een lening uitstaat. Met laatstgenoemde wordt
een betalingsregeling getroffen, de schuld is in de jaarrekening tegen nominale waarde
opgenomen. Nadat de verplichtingen zijn afgewikkeld, is het bestuur voornemens de
stichting aan het begin van het tweede kwartaal formeel op te heffen.
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Op basis van de realisatie van 2022 en de vooruitblik naar 2023 is het bestuur van mening
dat de stichting de zaken financieel op orde heeft en de benodigde afspraken heeft gemaakt
om aan haar verplichtingen te voldoen, opdat de organisatie in het tweede kwartaal van 2023
zonder problemen kan worden opgeheven.

Namens het bestuur,

Ikenna Azuike Ali Remmelts Hans de Zwart

Voorzitter Penningmeester Secretaris

Amsterdam, 6 februari 2023

JAARREKENING

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