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Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag 2017 van de Stichting Luis in de Pels, bestaande uit twee delen: dit
bestuursverslag en de jaarrekening, opgesteld door GBA Accountants & Adviseurs te Den Haag. De
Stichting is notarieel opgericht op 8 september 2015 op initiatief van drie burgers uit de Haagse regio en
ingeschreven op dezelfde datum in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel regio Haaglanden
onder KvK nummer 64076490 en RSIN nummer 855511801.
De Stichting heeft als missie onafhankelijke lokale en regionale media in de regio Haaglanden
desgewenst van tijdelijk financiële steun te voorzien in de vorm van (co-)financiering van politieke
redactionele functies en onderzoeksjournalistieke projecten, zodat deze media hun waakhondfunctie ten
opzichte van het lokaal of regionaal bestuur en daarmee hun intermediaire rol tussen overheid en burger
structureel beter kunnen vervullen.
De Stichting heeft onder meer in haar Beleidsplan het volgende opgenomen over vermogensbeheer,
kostenstructuur en beloningsbeleid:
• De Stichting, zonder winstoogmerk, houdt louter stichtingskapitaal aan ten behoeve van
projectfinanciering, maar niet meer dan noodzakelijk is voor het bereiken van het doel.
• Andere natuurlijke of rechtspersonen dan de Stichting zelf kunnen niet beschikken over het vermogen
van de Stichting.
• Het beleggingsprofiel is zeer defensief, het bestaande vermogen louter wordt weggezet tegen vastrentende
waarden.
• Er worden geen kosten gemaakt voor vermogensbeheer anders dan normale bankkosten;
• De Stichting poogt de eigen kosten te minimaliseren.
• De bestuurders van de Stichting doen hun werk pro deo. Statutair is bepaald dat de bestuurders géén
honorarium voor hun werkzaamheden, geen vacatiegeld voor hun aanwezigheid ontvangen en geen
onkosten kunnen declareren.
Het tweede boekjaar van de Stichting loopt van 1 januari tot en met 31 december 2017. Het bestuur heeft in
dit jaar elk kwartaal vergaderd over binnengekomen subsidieverzoeken. In dit boekjaar is een vierde
bestuurder aangetreden, Hans Gortworst. Dit jaarverslag 2017 is vastgesteld in de bestuursvergadering van
31 mei 2018.
Het tweede boekjaar van haar bestaan heeft de Stichting 8 verzoeken van 3 partijen voor subsidie uit
algemene middelen ontvangen en gehonoreerd en 6 verzoeken voor redactionele professionalisering uit
geoormerkte gelden ontvangen en gehonoreerd. Lokale media en journalisten kunnen blijkbaar steeds beter
de weg vinden naar de Stichting, die daarmee haar bestaansrecht bewijst. Zoals het er nu naar uitziet, zet
deze lijn zich in 2018 zodanig voor, dat meer funding noodzakelijk wordt.
Het bestuur
Dick Brongers, voorzitter
Maarten Verhoef, penningmeester
Arne Westerhof, secretaris
Hans Gortworst, lid
Stichting Luis in de Pels
P: Willem F Hermansstraat 9, 2251 ZH Voorschoten
E: bestuur@stichtingluisindepels.nl
I: https://www.stichtingluisindepels.nl
http://anbi.nl/publicatieverplichting/Stichting-Luis-in-de-Pels/
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1. Beleid
Informatie in deze en de volgende paragraaf is gebaseerd op het Beleidsplan 2017-2018, dat van toepassing
is op het boekjaar van dit jaarverslag. In haar Beleidsplan constateert de Stichting Luis in de Pels twee
tegengestelde bewegingen als het gaat om de lokale en regionale media.
Enerzijds neemt het belang van onafhankelijke lokale journalistiek sterk toe, nu de hogere overheden via
decentralisatie steeds meer beleidsuitvoering neerlegt bij de lagere overheden. Meerdere kabinetten
achtereen hebben de verantwoordelijkheid voor complexe dossiers, bijvoorbeeld op het sociale domein,
tegelijk met de financiering daarvan, van het rijk belegd bij de provincie of de gemeente, of taken van de
provincie overgeheveld naar de gemeente. Daardoor zijn beleidskeuzes in lokaal bestuur steeds belangrijker
geworden.
Anderzijds neemt de kwaliteit van de onafhankelijke, diepgaande lokale journalistiek af, zeker en vooral in
de regio Haaglanden:
• Er zijn geen lokale of regionale dagbladen meer, specifiek gericht op het gebied Haaglanden. Landelijke
dagbladen hebben nog wel regionale katernen, maar die geven zelden meer dan een opsomming van
genomen besluiten en hebben als gevolg van teruglopende inkomsten vaak nog zeer bescheiden lokale
redacties.
• Lokale weekbladen hebben veel moeite het hoofd boven water te houden sinds de advertentiemarkt
structureel is teruggelopen en kunnen slechts weinig investeren in journalistieke duiding, onderzoek en
opiniering.
• Huis-aan-huis bladen kennen vaak een moeizame scheiding tussen redactie en commercie. Dankzij hun
grote bereik bieden zij vaak wel onderdak aan (ingekochte) informatiepagina’s van het lokaal bestuur, maar
dit is zendergericht.
• Lokale en regionale omroepen zijn veelal volgend en zelden initiërend als het gaat om het debat over het
publieke domein. De focus ligt vaak op human interest in plaats van de waakhondfunctie.
• Landelijke digitale media als nu.nl experimenteren sinds kort in andere regio’s weliswaar met regionaal of
lokaal nieuws, maar ook hier is de insteek vaak ‘human interest’.
• Een onbekend aantal organisaties doet via digitale media aan lokale (en in mindere mate regionale)
berichtgeving. Het deel van hen dat duidende en kritische journalistiek bedrijft is klein, het gaat vooral om
het ventileren van meningen in de vorm van weblogs.
Hierdoor ontstaat in toenemende mate een ‘democratic gap’. Burgers missen de duidende en kritische
journalistiek over het gekozen lokale bestuur en alles wat het publieke belang in de lokale gemeenschap
betreft, terwijl de urgentie toeneemt. Niet slechts in het belang van de media zelf, maar vooral ook voor de
kwaliteit van de lokale democratie en democratische besluitvorming. Een volwassen lokale democratie heeft
niet alleen baat bij gedegen journalistiek, maar kwijnt zelfs weg zonder kwalitatief hoogwaardige en
kritische verslaggeving in de media.
Van diepgravende onderzoeksjournalistiek is slechts incidenteel sprake. Meestal is hier geen tijd, geld of
expertise voor. Van kritische journalistiek is soms wel sprake, maar kritische artikelen leveren vanuit
beleidsmakers soms verwijten op van een bewust negatieve berichtgeving, eenzijdigheid, onvoldoende
diepgang, onvoldoende achtergrondkennis of onvoldoende toepassing van hoor en wederhoor. De kritische
journalistiek krijgt ook het verwijt vaker op de man te spelen dan op de bal. Daar staan journalisten
tegenover die zorgvuldig en vakbekwaam kritische artikelen schrijven over zaken die zij relevant vinden
voor het publieke belang. Wat wel duidelijk is, is dat het aantal journalisten dat dit doet, flink is gedaald.
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Veelal worden slechts belangrijke besluiten bekendgemaakt, niet de voorafgaande discussie. De burgers
nemen pas kennis van besluiten als ze worden uitgevoerd. Protestacties van gefrustreerde burgers zijn dan
ook niet van de lucht. De controle van de lokale democratie is door het wegvallen van een reeks regionale
dagbladen en/of het uitkleden van redacties tot een minimale bezetting, onderwerp van een maatschappelijk
debat geworden.
Hoewel lokale bestuurders zich het lot van lokale media zeker aantrekken, is het voor hen moeilijk hier
rechtsreeks op in te grijpen. Directe en structurele overheidssteun kan bij de meeste gesprekspartners om
principiële redenen niet op veel draagvlak rekenen, noch bij overheden, noch bij de media zelf. Het zou de
onafhankelijkheid van de media aantasten en wordt daarom onwenselijk geacht.
Stichting Luis in de Pels spant zich in om in deze lacune te voorzien. Het is een initiatief van burgers,
waarbij de overheid op indirecte wijze toch haar betrokkenheid kan vormgeven. In het Beleidsplan van de
Stichting is dat als volgt omschreven:
De Stichting Luis in de Pels, constaterende dat:
• kwalitatief goede journalistieke berichtgeving over het proces van lokale besluitvorming door de lokale en
regionale media de laatste jaren helaas is afgenomen;
• informatie over lokaal beleid vanuit de lagere overheden zelf wel is toegenomen, maar door zijn aard
bepaald (immers afkomstig van de overheid zelf) weinig kritisch van toon en aard is;
• door deze toename van berichtgeving een vorm van onevenwichtigheid is ontstaan in het aanbod van
informatie over lokale zaken en er een steeds eenvormiger beeld ontstaat over de politiek onder de burgers
van de regio Haaglanden;
en overwegende dat:
• berichtgeving over de lokale politiek door de lokale en regionale journalistiek van essentieel belang is voor
een gezonde lokale democratie;
• macht altijd vraagt om voldoende tegenmacht, teneinde machtsmisbruik te voorkomen;
• lokale overheden er de komende jaren steeds meer uitvoeringstaken bij zullen krijgen in het kader van de
decentralisatie;
besluit tot het instellen van een fonds voor lokale journalistiek, met als doelen:
• het tijdelijk financieel ondersteunen van organisaties of projecten op gebied van lokale en regionale
politieke journalistiek in de vorm van de inzet van journalistieke professionals die na een eerste periode
uiteindelijk zelf door de aanvrager structureel worden ingezet;
• het financieel mogelijk maken van onderzoeksjournalistiek inzake overheidsdossiers in de vorm van
incidentele aanvragen;
waarbij de Stichting de volgende begripsdefinities hanteert:
• Onafhankelijke lokale en regionale media. Alle media, ongeacht vorm (digitaal, print, radio, tv, sociale
media), ongeacht frequentie (real time, dag, week, maand) en ongeacht wijze van financiering
(abonnementen, advertenties, subsidies), die zich richten op het verspreiden en duiden van lokaal of
regionaal nieuws ten behoeve van het algemene publiek, waarbij de redactie een onafhankelijk standpunt
inneemt. Hieronder worden in ieder geval verstaan: dag- en weekbladen, huis-aan-huisbladen, omroepen en
andere media-instellingen die nieuws verzorgen via eigen websites, weblogs en sociale media.
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• Waakhondfunctie. De belangrijkste maatschappelijke functie van onafhankelijke lokale en regionale
media is volgens de Stichting de waakhondfunctie, waarbij de media op kritische wijze het gekozen bestuur,
het proces van politieke besluitvorming en de uitvoering door de overheid controleert, maatschappelijke
kwesties signaleert en duidt, burgers daarover informeert en hen waar mogelijk een stem geeft, teneinde een
bijdrage te leveren aan de lokale democratie.
• Kwaliteitsjournalistiek. Het bedrijven van professionele journalistiek op een zo objectief mogelijke wijze
over politiek-bestuurlijk nieuws en al hetgeen dat van belang wordt geacht in de lokale gemeenschap,
waarbij publicatie alleen geschiedt op basis van geldende journalistieke principes als verificatie door middel
van verschillende bronnen en toepassing van hoor en wederhoor.
• Intermediaire rol. Lokale media een hebben volop toegevoegde waarde in de relatie tussen bestuur en
burger:
o verslaglegging: gericht op het openbaar maken van nieuwsfeiten als gevolg van lokale politieke
besluitvorming of als gevolg van de uitvoering van beleid;
o signalering: het berichten over publieke aangelegenheden die (nog) niet in het lokale bestuur aan de orde
komen, maar die wel door burgers interessant en van belang worden geacht;
o duiding: het uitleggen, verklaren of in context plaatsen van nieuwsfeiten;
o onderzoek: gericht op het achterhalen van het proces van lokale besluitvorming en de belangenafweging
die daarbij heeft plaatsgevonden.
o opiniëring: gericht op het geven van argumenten ten behoeve van eigen meningsvorming door het
publiek.
• Werkgebied van de Stichting: De regio Haaglanden, met daarin te onderscheiden de rol van de diverse
overheden: het Rijk, de provincie Zuid-Holland, de waterschappen en de diverse gemeenten, inclusief alle
uitvoeringsinstanties.

2. Toelichting op de inkomsten 2017
De Stichting Luis in de Pels onderscheidt verschillende inkomstenstromen. Aangegeven zijn de opbrengsten
in het tweede boekjaar.
a. Ongeoormerkte particuliere donaties
Het gaat hierbij om schenkingen, legaten, algemene donaties en leningen van particulieren en instellingen.
o In het eerste (verlengde) boekjaar, dat liep van 8 september 2015 tot en met 31 december 2016, is er een
startkapitaal van € 30.000 bijeengebracht door periodieke schenkingen. Omdat het gaat om periodieke
ANBI-schenkingen, zijn deze in de jaarrekening door de accountant opgenomen onder verschillende posten:
voor de eerste periode als ‘baten’ en voor de volgende periodes als ‘schulden aan donateurs’.
Er loopt ook nog een renteloze overbruggingslening, in 2016 afgegeven door het bestuur ten behoeve van de
liquiditeit. Deze is ook dit jaar in de jaarrekening opgenomen als ‘schulden aan bestuur ’.
b. Geoormerkte particuliere donaties
De ANBI-status van de Stichting maakt mogelijk fiscaal gunstig te schenken. De Stichting biedt
projectaanvragers ook de mogelijkheid gebruik te maken van deze status door stakeholders op te roepen te
doneren via de Stichting. Deze crowdfunding kan komen van lezers, luisteraars, kijkers en andere
stakeholders van de aanvrager. Het gaat uiteraard om geoormerkte donaties, die uitgeput kunnen worden
door de aanvrager door het indienen van onderzoeksjournalistieke projecten.
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o In het eerste (verlengde) boekjaar 2015-2016 hebben de lezers van de weekkrant Den Haag Centraal via
de Kerstactie 2015 in totaal € 5.015 gestort in de vorm van 19 eenmalige giften en 2 periodieke
schenkingen. Alle donaties uit deze crowdfunding zijn gestort op rekening van de Stichting Luis in de Pels.
Het gaat om geoormerkte gelden die alleen door Den Haag Centraal kunnen worden uitgeput
o Bij de Kerstactie 2016 hebben de lezers van de weekkrant Den Haag Centraal € 2.205 gestort in de vorm
van 35 eenmalige giften. Hiervan valt € 2.120 in boekjaar 2016 en € 85 in boekjaar 2017.
o Eind 2017 is wederom een Kerstactie gehouden, waarbij er in totaal € 2.660 is gestort in de vorm van 30
eenmalige donaties. Daarvan is € 2.540 in december 2017 binnengekomen en € 120 in januari 2018.
c. Donaties uit fondsen
Het gaat hier om direct of indirect via de Stichting aan te vragen bijdragen van publieke en private fondsen
van derden, die aansluiten bij het doel van bevorderen van onafhankelijke media vanuit democratisch
perspectief in het algemeen of bij het doel van een ingediende project in het bijzonder.
In 2017 heeft de Stichting geen gelden ontvangen van fondsen van derden, maar wel andere fondsen kunnen
betrekken bij een project. Er is overleg geweest met het Presidium en de Griffie van de Gemeenteraad van
Den Haag en met Fonds 1818 over gecombineerde projectfinanciering rond de gemeenteraadsverkiezingen
in Den Haag. Dat heeft geresulteerd in financiële toezeggingen van alle partijen aan een speciaal opgerichte
programmastichting, de Stichting Debatmeester, die verslag heeft gedaan van de aanloop naar de
verkiezingen, de verkiezingen zelf en de collegeonderhandelingen na de verkiezingen in Den Haag in de
Slag om het IJspaleis.
d. Publieke donaties
Onder publieke financiering verstaat de Stichting incidentele of structurele financiële bijdragen van lokale
overheden in de regio Haaglanden aan de Stichting, bijvoorbeeld afkomstig uit college- of raadsbudgetten,
en te bestemmen voor de onafhankelijke journalistieke informatie- en nieuwsvoorziening over lokaal
bestuur. Aangezien het voor overheden in Nederland niet mogelijk of gewenst is media rechtstreeks
financieel te ondersteunen in de journalistieke programmering, hoogstens in faciliteiten, gaat het om
structurele, niet geoormerkte subsidies, of zeer globale projectsubsidies.
o In het eerste (verlengde) boekjaar heeft het College van B&W van de Gemeente Den Haag een
ongeoormerkte, algemene bijdrage toegezegd van € 15.000 (opgenomen onder ‘baten’). 90% van dit bedrag
is begin 2017 beschikbaar gesteld, de resterende 10% na overlegging van het jaarverslag 2015-2016.
o Op 17 november 2017 heeft het College van B&W van de Gemeente Den Haag een ongeoormerkte,
bijdrage in het kader van de Medianota Lokaal verbinden van € 15.000 toegezegd voor het project lokale
raadsverslaggeving voor het jaar 2017. 90% van dit bedrag is in 2017 beschikbaar gesteld. De resterende
10% na overlegging van het jaarverslag 2017.
o Op 22 december 2017 heeft het College van B&W van de Gemeente Den Haag een ongeoormerkte
bijdrage in het kader van de Medianota Lokaal verbinden van € 15.000 toegezegd voor het project lokale
raadsverslaggeving voor het jaar 2018. 90% van dit bedrag is begin 2018 beschikbaar gesteld, de
resterende 10% na overlegging van het jaarverslag 2018. Dankzij deze bijdrage kan er bijvoorbeeld een
extra impuls worden gegeven in de journalistieke benadering van lokale verkiezingen, mede met als doel de
mogelijke opkomst te verhogen.
Het ligt in de lijn der verwachtingen dat de Stichting de Gemeente Den Haag zal verzoeken de incidentele
bijdragen om te zetten in een jaarlijkse, vaste subsidie op een hoger niveau, nu steeds meer partijen de
Stichting weten te vinden.
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3. Toelichting op de uitgaven 2017
Het bestuur vergadert eens per kwartaal, onder meer over de binnengekomen aanvragen. De jaarlijkse
deadlines voor het indienen van aanvragen zijn gesteld op 31 maart, 30 juni, 30 september en 31 december.
In het boekjaar 2017 heeft de Stichting 8 verzoeken van 3 partijen voor subsidie uit algemene middelen
ontvangen en gehonoreerd en 6 verzoeken voor redactionele professionalisering uit geoormerkte gelden
ontvangen en gehonoreerd. Deze aanvragen betreffen deels het genoemde boekjaar, maar lopen soms ook
door in of hebben betrekking op het boekjaar 2018.
a. Subsidies uit algemene middelen
De verzoeken zijn afkomstig van drie verschillende aanvragers: de publieke radiozender Den Haag FM, de
weekkrant Den Haag Centraal en de programmastichting Debatmeester. Het gaat om directe of indirecte
loonkostensubsidies voor politiek journalisten en redactionele ondersteuning of professionalisering. Met
ingang van 2018 kunnen subsidies uit de algemene, niet-geoormerkte middelen van de Stichting via een
aanvraagformulier op de website stichtingluisindepels.nl worden aangevraagd.
• Den Haag FM, publieke radiozender van het politieke actualiteitenprogramma Nieuwslicht, heeft in 2016
een verzoek gedaan tot ondersteuning van het al langer bestaande wekelijkse programma Nieuwslicht,
zowel voor redactionele ondersteuning en professionalisering, als voor productie, locatie als promotie. Het
programma, veelal interviews met Haagse politici, wordt nu gemaakt door vrijwilligers, er is geen geld om
de lopende begroting het programma in stand te houden. Het verzoek aan de Stichting is om heel 2017 (een
pilot van 12 en een vervolg van 40 uitzendingen) financieel te ondersteunen, te weten € 14.800 van de in
totaal € 38.300 aan kosten. Eind 2016 heeft de Stichting voorlopig en voorwaardelijk subsidie toegekend
voor de volgende deelprojecten:
o 85% van de redactionele kosten a € 3.600 van een pilot van 12 uitzendingen in de eerste maanden van
2017, ter hoogte van € 3.060. Voorwaarde was dat de andere 15% door de aanvrager zelf worden zou
worden bekostigd.
o De kosten van professionalisering van de redactie in 2017 ter hoogte van € 2.000, op basis van een nader
in te dienen opleidingsplan.
Ondanks de voorlopige en voorwaardelijke toekenning van beide deelverzoeken heeft de aanvrager na
afloop van de pilot afgezien van subsidiedeclaratie bij de Stichting.
• Den Haag Centraal, onafhankelijk weekblad voor Den Haag, had reeds in 2015 een verzoek ingediend
tot medefinanciering van een nieuwe politieke redactiefunctie, aangezien deze lokale weekkrant deze functie
zelf niet (geheel) kon betalen vanwege haar slechte financiële positie eind 2015. Er zijn drie opeenvolgende
aanvragen gedaan, twee keer voor een half jaar (september 2015 – februari 2016, maart – augustus 2016)
en een keer voor een heel jaar (september 2016-augustus 2017). De totale loonkosten voor een voltijdse
redacteur in deze periode van twee jaar bedragen bijna € 75.000. De Stichting heeft daarvan over drie
boekjaren in totaal € 46.720 gefinancierd, in telkens afnemende maandbijdragen, op basis van overlegde
loonstroken en journalistieke output. De aanvrager financiert zelf het resterende bedrag, in oplopende
bedragen. Het aandeel voor het boekjaar 2017 bedraagt € 11.050, die voor het boekjaar 2015-2016 €
35.670.
De maximale toekenningsperiode van twee jaar liep af op 31 augustus 2017 en is destijds alleen toegekend
als Den Haag Centraal de Stichting zou garanderen de functie van politiek redacteur per 1 september 2017
in de vaste formatie op te nemen en vanaf die datum geheel zelf te financieren uit de reguliere exploitatie
van de krant. De krant heeft woord gehouden, het is nu een vaste functie in de formatie geworden.
Daarnaast heeft Den Haag Centraal twee losse aanvragen gedaan die gehonoreerd zijn :
o € 1.375 voor onderzoeksjournalistieke werkzaamheden inzake Legoland in Scheveningen, aangevraagd en
toegekend in april 2017.
o € 1.000 voor politieke journalistieke werkzaamheden, aangevraagd en toegekend in december 2017.
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• Debatmeester, een nieuw opgerichte journalistieke programmastichting in Den Haag, heeft in juni 2017
een subsidie aangevraagd voor de programmering van journalistieke werkzaamheden rond de
gemeenteraadsverkiezingen 2018 in Den Haag. Het gaat daarbij om de aanloop naar de verkiezingen, het
centrale verkiezingsdebat en de college-onderhandelingen na afloop. Het gaat om de volgende
deelaanvragen:
o Een bijdrage in de algemene oprichtingskosten van de stichting Debatmeester zelf, een
programmastichting die mede tot doel heeft het maken van politiek journalistieke producties, die kosteloos
kunnen worden doorgezet naar lokale media. Het bestuur van Debatmeester bestaat uit ervaren journalisten
en oud-politici met binding in de Haagse regio. De werkzaamheden van Debatmeester worden uitgevoerd
door twee talentvolle journalisten uit Den Haag. Voor deze aanvraag heeft de Stichting een bijdrage
toegezegd van € 3.424.
o De redactionele en presentatiekosten van een serie talkshows vanuit de Centrale Bibliotheek met en over
de lokale politiek, gratis toegankelijk voor publiek, live gestreamd en uitgezonden via Den Haag FM.
Debatmeester heeft bij de programmering van de talkshows inhoudelijk samengewerkt met de redactie van
Den Haag Centraal. De talkshowreeks loopt van november 2017 tot en met juni 2018. Voor deze reeks
heeft de Stichting een bijdrage toegezegd van € 5.500, waarvan € 1.200 valt in 2017 en
€ 4.300 in 2018.
o De redactionele kosten van het maken van 10 verschillende video-items waarin de lijsttrekkers van alle
fracties geïnterviewd zijn op locatie, in verschillende wijken van de stad. Voor deze reeks heeft de Stichting
een bijdrage toegezegd van € 15.000, dat geheel valt in 2018. Alle gemaakte items zijn ter beschikking
gesteld aan de lokale media, via lokale radio uitgezonden en/of geplaatst op de websites van lokale media.
Niet-redactionele kosten van projecten kunnen niet door de Stichting worden vergoed. Deze zijn na
bemiddeling door de Stichting uiteindelijk bijeengebracht door de Gemeenteraad van Den Haag, het Bureau
Media van de Gemeente Den Haag, de Centrale Bibliotheek, Fonds 1818 en de weekkrant Den Haag
Centraal, die hun bijdragen rechtstreeks hebben overgemaakt aan Debatmeester.
b. Subsidies uit geoormerkte middelen
Naast subsidies uit algemene middelen zijn er ook geoormerkte middelen, bijeengebracht door
crowdfunding van aanvragers die gebruik maken van de ANBI-status van de Stichting. Dat kan zolang het
in lijn is met de doelen van de Stichting voor politieke of onderzoeksjournalistieke projecten of redactionele
professionalisering. Het gaat hier om geoormerkte gelden: donaties van de stakeholders van de aanvrager.
De aanvrager kan alle opbrengsten ‘opvragen’ aan de hand van een overzicht van de gemaakte (freelance)
redactiekosten of professionaliseringskosten. De bij de Stichting binnengekomen donaties worden niet aan
andere projecten uitgegeven, althans zolang de aanvrager de inkomsten binnen een redelijke termijn tijdig
uitnut.
• Den Haag Centraal. In het boekjaar 2017 is op basis van verschillende voorstellen in totaal € 2.628
gedeclareerd bij de Stichting uit de geoormerkte gelden die met de Kerstacties zijn binnengehaald in de
vorm van eenmalige en periodieke donaties. In 2017 zijn uit deze ‘pot’ de volgende posten voor redactionele
professionalisering gedeclareerd:
o € 35 voor deelname aan een training over regionale en lokale onderzoeksjournalistiek van de VVOJ, de
vereniging van onderzoeksjournalisten, aangevraagd en toegekend in maart 2017.
o € 1.995 voor deelname door een redacteur aan een masterclass van de BladenDokter in augustus 2017.
o € 598 voor deelname door verschillende redacteuren aan 4 verschillende cursussen en masterclasses van
de Nederlandse Vereniging van Journalisten in 2017 over onder meer gemeentefinanciën.
Het openstaande saldo aan geoormerkte inkomsten per ultimo 2017 bedraagt € 4.382: alle inkomsten van
drie Kerstacties tot en met 31 december 2017, zijnde € 9.760, minus de gedeclareerde kosten tot en met 31
december 2017 van € 5.378.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2017
(na batig saldoverdeling)

31 december 2017
€
€

31 december 2016
€
€

13.380

19.651

1.500

15.000

23.844

9.270

38.724

43.921

ACTIVA
Vaste activa
Financiële vaste activa
Overige vorderingen

1

Vlottende activa
Vorderingen
Overige vorderingen en overlopende
activa

2

Liquide middelen

3
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31 december 2017
€
€

31 december 2016
€
€

PASSIVA
Stichtingsvermogen

4

Stichtingskapitaal
Bestemmingsfondsen

5

5.299
4.382

8.504
4.385
9.681

12.889

23.380

29.651

Langlopende schulden
Langlopende schulden

6

Kortlopende schulden
7
Crediteuren
Overige schulden en overlopende passiva 8

1.463
4.200

10

1.381
5.663

1.381

38.724

43.921
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

€
Baten
Overige overheidsbijdragen
en -subsidies
Giften

Kostprijs projecten

Lasten
Overige lasten

2017
€

€

2016
€

9
10

11

15.000
3.614

15.000
38.423

18.614

53.423

-20.676

12

Saldo van baten en lasten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 13
Rentelasten en soortgelijke kosten
14

-38.420
-2.062

15.003

162

861

-2.224

14.142

5
-989

35
-1.288

Financiële baten en lasten

-984

-1.253

Saldo van baten en lasten

-3.208

12.889
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Informatie over de rechtspersoon
Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Luis in de Pels is feitelijk gevestigd op Willem F. Hermansstraat 9, 2251 ZH te Voorschoten, is
statutair gevestigd in Den Haag en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 64076490.
Algemene toelichting
Belangrijkste activiteiten van rechtspersoon
De activiteiten van Stichting Luis in de Pels bestaan voornamelijk uit het financieren van
onderzoeksjournalistiek in de regio Den Haag.
Informatieverschaffing over schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van
Stichting Luis in de Pels zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de
jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 362 lid 1, Boek 2 BW
vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende
veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.
Algemene grondslagen voor verslaggeving
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de
Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine organisaties-zonder-winststreven, die uitgegeven zijn door
de Raad voor de Jaarverslaggeving.
Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs
of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen
de verkrijgingsprijs.
Grondslagen
Financiële vaste activa
De onder financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen omvatten verstrekte leningen en overige
vorderingen, alsmede gekochte leningen die tot het einde van de looptijd zullen worden aangehouden. Deze
vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen reële waarde. Vervolgens worden deze leningen gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien er bij de verstrekking van leningen sprake is van disagio of agio,
wordt dit gedurende de looptijd ten gunste respectievelijk ten laste van het resultaat gebracht als onderdeel
van de effectieve rente. Ook transactiekosten worden verwerkt in de eerste waardering en als onderdeel van
de effectieve rente ten laste van het resultaat gebracht. Bijzondere waardeverminderingen worden ten laste
van de staat van baten en lasten gebracht.
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen
sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van
de vorderingen. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde
overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van
de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de
12
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staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op
de boekwaarde van de vordering.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Langlopende schulden
Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten
die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij
eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek
van transactiekosten. Indien geen sprake is van (dis)agio of transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs
gelijk aan de nominale waarde van de schuld.
Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de
effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de langlopende schulden in de staat van baten en lasten
als interestlast verwerkt.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen
bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de
nominale waarde.
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de
kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin
zij zijn gerealiseerd.
Overige bedrijfskosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.
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TOELICHTING OP DE BALANS
ACTIVA
Vaste activa
Financiële vaste activa
31-12-2017
€

31-12-2016
€

13.380

19.651

2017
€

2016
€

Boekwaarde per 1 januari
Toezegging periodieke giften in boekjaar
Ontvangen giften in boekjaar

19.651
-6.271

33.000
-13.349

Boekwaarde per 31 december

13.380

19.651

31-12-2017
€

31-12-2016
€

1.500

15.000

31-12-2017
€

31-12-2016
€

23.844

9.270

1 Overige vorderingen
Toegezegde periodieke giften

Toegezegde periodieke giften

Vlottende activa
Vorderingen
Vorderingen > 1 jaar
Alle vorderingen hebben een looptijd van minder dan een jaar.

2 Overige vorderingen en overlopende activa
Subsidie Gemeente Den Haag

3 Liquide middelen
ABN AMRO Bank N.V.
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PASSIVA
4 Stichtingsvermogen
In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:
StichtingskaBestempitaal mingsfondsen
€
€
8.504
4.385

Stand per 1 januari 2017
Mutatie uit resultaatverdeling
Stand per 31 december 2017

Totaal
€
12.889

-3.205

-3

-3.208

5.299

4.382

9.681

31-12-2017
€

31-12-2016
€

4.382

4.385

2017
€

2016
€

Bestemmingsfonds onderzoeksjournalistiek Den Haag Centraal
Stand per 1 januari
Mutatie

4.385
-3

4.385

Stand per 31 december

4.382

4.385

31-12-2017
€

31-12-2016
€

23.380

29.651

31-12-2017
€

31-12-2016
€

13.380
10.000

19.651
10.000

23.380

29.651

5 Bestemmingsfondsen
Bestemmingsfonds onderzoeksjournalistiek Den Haag Centraal

6 Langlopende schulden
Langlopende schulden

Langlopende schulden
Schulden aan donateurs
Schuld aan bestuurslid
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Langlopende schulden
Schulden aan
donateurs
€

Schuld aan
bestuurslid
€

Totaal

Saldo per 1 januari 2017
Aflossing

19.651
-6.271

10.000
-

29.651
-6.271

Saldo per 31 december 2017

13.380

10.000

23.380

€

2017
€

2016
€

Saldo per 1 januari
Ontvangen leningen
Aflossing

19.651
-6.271

33.000
-13.349

Saldo per 31 december

13.380

19.651

2017
€

2016
€

Saldo per 1 januari
Verhoging

10.000
-

10.000

Saldo per 31 december

10.000

10.000

31-12-2017
€

31-12-2016
€

1.463

1.381

31-12-2017
€

31-12-2016
€

4.200

-

Schulden aan donateurs

Schuld aan bestuurslid

Kortlopende schulden

7 Crediteuren
Crediteuren

8 Overige schulden en overlopende passiva
Nog te ontvangen facturen toegezegde subsidieaanvragen
Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen
De Stichting heeft aan Stichting Debatmeester voor 2018 een bijdrage van € 19.300 toegezegd en betaald.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
2017
€

2016
€

15.000
3.614

15.000
38.423

18.614

53.423

2017
€

2016
€

15.000

15.000

2017
€

2016
€

2.625
989

7.135
31.288

3.614

38.423

2017
€

2016
€

20.676

38.420

2017
€

2016
€

11.050
1.374
1.000
2.628
3.424
1.200

35.670
2.750
-

20.676

38.420

Baten
Overige overheidsbijdragen
en -subsidies
Giften

9 Overige overheidsbijdragen
en -subsidies
Subsidie Gemeente Den Haag

10 Giften
Giften en baten uit fondsenwerving, kerstactie lezers Den Haag Centraal
Giften en baten uit fondsenwerving

11 Kostprijs projecten
Besteed aan doelstelling

Besteed aan doelstelling
Financiering politieke redactiefunctie Den Haag Centraal
Onderzoeksjournalistiek project Den Haag Centraal
Politiek journalistiek project Den Haag Centraal
Redactionele professionalisering Den Haag Centraal
Bijdrage oprichtingskosten Stichting Debatmeester
Redactionele en presentatiekosten talkshow Stichting Debatmeester

Gemiddeld aantal werknemers
Gedurende het boekjaar was bij de stichting geen personeel in dienst.
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Bezolding bestuurders
De bezoldiging van de bestuursleden bedraagt nihil.

2017
€

2016
€

162

70
791

162

861

2017
€

2016
€

-

70

2017
€

2016
€

127
35

121
670

162

791

2017
€

2016
€

5

35

2017
€

2016
€

989

1.288

12 Overige lasten
Kantoorkosten
Algemene kosten

Kantoorkosten
Kosten automatisering

Algemene kosten
Bankkosten
Oprichtings, -en instandhoudingskosten

13 Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Ontvangen bankrente

14 Rentelasten en soortgelijke kosten
Rentelasten op schulden aan donateurs

Den Haag,

Het Bestuur
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