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Bestuursverslag 

Doelstelling 
De stichting Mediafonds Delft (SMDF) is opgericht op 7 november 2019.  

De stichting heeft ten doel het bevorderen van de onderzoeksjournalistiek, ten einde 

inwoners, instellingen en bedrijven in Delft en directe omgeving te informeren over 
wat er speelt in de stad en regio; en het verrichten van al hetgeen dat met 

vorenstaand verband houdt en daartoe bevorderlijke kan zijn. 

Financiering 
De stichting wordt primair gefinancierd met een prestatiesubsidie van de gemeente 
Delft. In het verlengde daarvan is tevens een subsidie verkregen van de provincie 
Zuid-Holland in het kader van hun project: kwaliteitsimpuls Zuid-Hollandse 

journalistiek.  

ANBI 
SMFD is door de Belastingdienst per 7 november 2019 aangemerkt als Algemeen Nut 
beogende Instelling (ANBI). Daardoor kunnen giften aan de stichting als aftrekpost 

worden opgevoerd bij de belastingaangifte. 

 

Organisatie 

De organisatie van het Mediafonds Delft bestaat uit het bestuur en de 
beoordelingscommissie. Voor het verbeteren van de kwaliteit van de aanvragen en 



journalistieke producties is media 2021 de samenwerking gestart met een freelance 

coach.  

 
Bestuur 
Het bestuur van het Mediafonds Delft bestaat uit de volgende personen:  

Rob Hundman, voorzitter 
Stef Breukel, secretaris 
Willem Stegeman, penningmeester 
Karlijn de Wit, algemeen lid 
vacature, algemeen lid 

Per 1 augustus is bestuurslid Nico Jouwe teruggetreden. En heeft Karlijn de Wit zijn 
plaats ingenomen. 

 

Vergaderingen Bestuur 
Het bestuur MFD heeft in 2021 24 keer vergaderd., Waarvan 2 x met de gemeente 
Delft, 2x met de beoordelingscommissie, die de aanvragen in 2021 in 5 rondes heeft 
beoordeeld en hun oordeel schriftelijk heeft gecommuniceerd naar het bestuur en 
de aanvragers. Verder is er gesproken met Omroep Delft en met Delft op Zondag. In 
verband met de corona-maatregelen hebben de meeste vergaderingen digitaal 
plaatsgevonden. 
 

Beloning bestuur 
Conform de statuten genieten de bestuurders voor hun werkzaamheden geen 
beloning en evenmin ontvangen zij vacatie- of presentiegeld. De stichting 
Mediafonds Delft heeft geen betaalde personeelsleden in dienst. Projecten op 
locatie worden op eigen kosten bezocht.  
 

Beoordelingscommissie 

Volgens de statuten worden de inhoudelijke beoordelingen voor het toekennen van 
subsidies voor journalistieke projecten uitgevoerd door een onafhankelijke 

adviescommissie. Deze commissie bestaat uit ervaren journalisten en betrokken 
Delftenaren.  

De commissieleden zijn:  
Sheila Sitalsing  (voorzitter) 
Harry ter Braak  (secretaris) 
Ron Fresen (journalist NPO) 

Jan van der Mast  (schrijver) 
Pieter Kruit  (hoogleraar) 

 

Beloning adviescommissie 

De leden van de commissie is een onkostenvergoeding aangeboden van 500 euro 
voor hun werkzaamheden in 2021 zoals was begroot voor dat jaar. Op één na 

hebben de leden van de commissie de vergoeding geaccepteerd.  



Communicatie 
In 2021 zijn daarvoor verschillende communicatiemiddelen beschikbaar: 
Website: www.mediafondsdelft.nl 
Twitter account 

LinkedIn pagina 

 

Toegekende subsidie en gerealiseerde projecten in 2021 
De journalistieke producten worden volgens afspraak gepubliceerd in media die in 
Delft e.o. verschijnen. Aanvragen voor subsidies moeten altijd gedaan worden door 

een journalist en een mediaorganisatie. Daarmee staat garant dat een journalistiek 
product altijd gepubliceerd wordt. Tevens zijn de publicaties te vinden op en via de 

site van het Mediafonds.  
 

Spanningen op de Delftse woningmarkt. 

Makers: Marcel de Jong, Tessa de Bruinne en Rosa Smit 
Mediapartners, Algemeen Dagblad; Haagsche Courant, Delftse Post en Omroep Delft 

Eerste publicatie 28 mei 2021.  
 

Hoe staat het met de luchtkwaliteit in Delft en omstreken 
Makers: Bart Jutte en Rosa Smit 
Mediapartner Omroep Delft, Delft op Zondag en RTV Lansingerland 
Eerste publicatie: 21 oktober 2021 

 

Right to Challenge: bewoners nemen het over 
Maker: Lex Veldhoen 

Mediapartners: Straatnieuws (de straatkrant voor Den Haag en Rotterdam) en Delft 
op Zondag 

Publicatie : Straatnieuw jrg. 27#01, 26 december 2021 
 

Vrachtvervoer in de Binnenstad 
Maker : Simon Huiberts 
Mediapartner: Delft op zondag 
Publicatie: wordt eind 2022 in Delft op Zondag gepubliceerd 

 

Tussen ambitie en daad: de beloftes van de lokale politiek aan de Delftse ondernemer 

Maker: Anne van den Dool 
Mediapartner: Delft Business 

Publicatie: de beoordelingscommissie heeft na een eerste beoordeling, waar een 
pitch van de journalist deel van was, de journalist een budget voor een 

vooronderzoek te gunnen. Dit om de complexe vraagstelling te verbeteren. Het 
onderzoeksverslag van dit vooronderzoek gaf de commissie nog niet het gewenste 
weinig vertrouwen in een goed eindproduct. De aangevraagde subsidie kon daarom 
niet worden verstrekt. 
 

Kamers gezocht in Delft 
Maker: Saskia Bonger 



Mediapartner: Delta  
Publicatie: maart 2022 
 

Delftse jongeren en de gemeenteraadsverkiezing 
Makers: Rosa Smit en Tessa de ruine 

Mediapartner: Omroep Delft 
Publicatie: De aanvraag is door de commissie als onvoldoende Beoordeeld. De hulp 

van de coach zal leiden tot een herziene aanvraag. Een publicatie laat vooralsnog op 
zich wachten. 

 

Huizenmarkt in Delft, vervolgproject Leefbaarheid en verdichting 

Maker: Marcel de Jong 
Mediapartner: Delft op Zondag 

Publicatie: in de loop van 2022 

 
 

Jaarrekening      Daar wordt aan gewerkt 
 

Waarderingsgrondslagen 

Balans per 31 december 2021 

Staat van Baten en Lasten 

Toelichting op de balans 

Toelichting op de staat van baten en lasten 

 


