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De stichting Mediafonds Delft is opgericht bij notariële acte op 7 november 2019 bij Westvest Nota-
rissen te Delft.

Op de akte staan de namen van de voorzitter Rob Hundman en de secretaris/penningmeester Stef 
Breukel vermeld.

Doelstelling zoals vastgelegd in de statuten:
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 of daartoe bevorderlijk kan 
zijn:
De stichting beoogt niet het maken van winst.
De complete statuten zijn te vinden op de website www.mediafondsdelft.nl

Voorbereidingen
In voorbereiding op de oprichting van de stichting hebben Henk de Kat, Rob Hundman en Stef 
Breukel vele gesprekken gevoerd. Onderling en met de verschillende gemeenteraadsleden zoals 
Rob van Woudenberg (CDA) en Joëlle Gooijker (CU). Ook is gesproken met het Stimuleringsfonds 
voor de Journalistiek (SvdJ) waar verschillende aanvragen zijn ingediend. Na afwijzing door het 
SvdJ voor een subsidie van een lokaal persbureau heeft Henk de Kat zich teruggetrokken, vooral 
omdat hij de dagelijkse journalistiek belangrijker acht dan een subsidie voor onderzoeksjournal-
istiek. De dagelijkse journalistiek is in zijn visie de voorloper op onderzoeksjournalistiek en het een 
kan niet zonder het ander. 
De kosten die e.e.a. met zich bracht zijn door de oprichters gedragen en als gift aangemerkt. Omdat 
deze kosten voor het oprichten van de stichting zijn gemaakt zijn ze als lening aangemerkt en later 
als gift bij de Belastingdienst opgegeven.

Gemeente Delft
Op 9 juli heeft de gemeenteraad van Delft unaniem een motie aangenomen waarin het college 
werd opgedragen voor 2020 30.000 te bestemmen voor het ondersteunen van onderzoeksjournal-
istiek.

En

Voor 2021 een mediafonds op te richten met een onafhankelijke beoordelingscommissie.
Dit heeft ertoe geleid dat het Mediafonds Delft een subsidie heeft aangevraagd voor de activiteiten 
Onderzoeksjournalistiek op 1 oktober 2020. Ook een projectplan en het reglement maakte deel uit 
van de aanvraag. Formeel voldoen we daarmee aan de voorwaarden voor de subsidie.
De gemeente heeft vervolgens een beschikking subsidie toegekend op 9 december van maximaal € 
50.000. 

Provincie Zuid-Holland
Nadat het bestuur van de provincie gelden ter beschikking stelde volgens een besluit van 24 
november 2020 voor 2021 heeft het MFD op 8 decmeber een aanvraag ingediend voor onderzoeks-
journalistiek voor een bedrag van € 50.000.
De provincie heeft per brief van 22 december laten weten dat er een projectsubsidie wordt toegek-
end van 41.374. Een voorschot van 80% zal in januari worden betaald.

ANBI
Met ingang van 7 november 2019 is de MFD  door de Belastingdienst gekwalificeerd als Algemeen 
Nut Beogende Instelling (ANBI). Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen  
die zij ontvangt in het kader van de doelstelling. De Belastingdienst verplicht ANBI’s om via inter-
net gegevens over de stichting openbaar te maken.

Uitvoering doelen in 2019/2020
Omdat de financiële middelen zowel van de gemeente Delft als de provincie Zuid-Holland in janu-
ari 2021 beschikbaar zijn gekomen, zijn er in dit boekjaar geen projecten uitgevoerd. Met ingang 
van 2021 is SMD voorvarend te werk gegaan en zijn er verschillende projecten gestart. 



Jaarrekening

Waarderingsgrondslagen

Algemeen
De activa en passiva zijn gewaardeerd op nominale waarden

Baten
Giften en subsidies worden verantwoord in het jaar van ontvangst; overige baten en lasten worden 
toegekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben.

Balans per 31 december 2020

Activa  2020 passiva  2020
	 €	 	 €
Liquide middelen   eigen vermogen     
Banksaldo 132 bestemming project   132
Totale activa 132 totaal passiva 132

Staat van baten en lasten 2019/2020

Omschrijving  2019/2020
	 €	 	

Beginsaldo 0   
 
 
Giften 250
Subsidie gemeente Delft 0
Subsidie provincie ZH 0
Totaal 250

Af: kosten  -/- 118
 132

Totaal beschikbaar voor doelstelling 132

Toelichting op de balans

Liquide middelen
Deze staan per 31 december ter vrije beschikking
    
 2020
Lopende rekening 132

Eigen vermogen 
Bestemmingsreserve bedoeld voor toekomstige projectuitgaven
Lopende rekening 132

Toelichting op de staat van baten en lasten

Kosten
Webhosting 0
Bankkosten 50 
Vergaderkosten 68
Totaal kosten 118


