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Bestuursverslag 
 
Inleiding  
De ontwrichtende vernieuwing die de journalistiek tegenwoordig zozeer kenmerkt, heeft de 
betekenis van het Fonds BJP voor de totstandkoming van tijdrovende en diepgravende 
journalistiek de afgelopen jaren verder doen toenemen. Traditionele nieuwsmedia staan 
onder druk, redacties krimpen en vooral voor ‘slow journalism’ zijn steeds minder middelen 
beschikbaar. Tegelijkertijd dienen zich nieuwe, vaak veelbelovende, initiatieven aan die in de 
behoefte aan grote (onderzoeks)journalistieke verhalen trachten te voorzien. 

Deze ingrijpende ontwikkelingen vertalen zich in een gestage toename van het aantal 
subsidieaanvragen bij het Fonds BJP en tevens in een groeiende diversiteit aan media die in 
de projecten participeren. Het streven van het Fonds BJP meer steun te verlenen aan de 
totstandkoming van journalistieke verhalen en reportages (zowel print als online) heeft 
resultaat. In 2014 bestond 50% van alle gehonoreerde projecten uit aanvragen voor 
artikelen. Hoopgevend is dat ook het aantal aanvragen voor bijzondere journalistieke 
projecten uit de regio en het aandeel van jonge (freelance) journalisten blijft toenemen.  

In het afgelopen jaar heeft het bestuur wederom een grote hoeveelheid 
subsidieaanvragen (191) behandeld, waarvan er uiteindelijk 55 zijn gehonoreerd. Naar alle 
waarschijnlijkheid zullen diverse hiervan wederom uitmonden in prijswinnende dan wel 
genomineerde publicaties. Ook uit het project Nieuwe Journalistiek, waarmee het Fonds BJP 
sinds eind 2013 onderzoek mogelijk maakt naar de staat en de toekomst van de 
journalistiek, is in het afgelopen jaar veel moois voortgekomen. Sinds begin maart zijn de 
eerste artikelen, reportages en onderzoeksdossiers zichtbaar op de speciaal ontworpen site 
www.nieuwejournalistiek.nl.  
 2014 was ook het jaar waarin het Fonds BJP afscheid nam van directeur Geke van der 
Wal, die deze functie sinds 1993 met veel toewijding heeft vervuld. Haar grote betekenis 
voor het fonds werd onderstreept tijdens de zeer druk bezochte afscheidsreceptie. Het 
directeurschap is per 1 maart 2014 overgedragen aan Mariëtte Wolf.  

Niet alleen in de leiding van het Fonds BJP voltrok zich in 2014 een belangrijke 
verandering, ook in de behuizing. Na ruim 17 jaar Korte Leidsedwarsstraat nam het Fonds 
BJP in oktober 2014 op uitnodiging van de Vereniging van Schrijvers en Vertalers (VSenV) zijn 
intrek in het souterrain van het Lodewijk van Deysselhuis aan de De Lairessestraat 125. Hier 
kan het Fonds BJP tegen een aanzienlijk lagere huurprijs beschikken over een kantoorruimte 
met eigen entree en ruimere voorzieningen, waaronder een grote en goed geoutilleerde 
vergaderruimte. 
 Het bestuur van het Fonds BJP kijkt met tevredenheid terug op het jaar 2014. De 
financiële positie van het fonds is naar de mening van het bestuur gezond en de algemene 
reserve is voldoende op peil. Het bestuur ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet en 
kijkt uit naar de viering van het zilveren jubileum van het fonds in juni 2015.  
 
Amsterdam, 24 maart 2015 

 
Jeroen Smit, voorzitter Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten 

http://www.nieuwejournalistiek.nl/
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1. Bijzondere Journalistieke Projecten in 2014 

Aantal aanvragen, toe- en afwijzingen 
In 2014 kwam het bestuur van het Fonds BJP negen maal bijeen om de aanvragen te 

beoordelen. In totaal ontving het fonds 191 subsidieaanvragen (vorig jaar 179), waarvan vier 
(vorig jaar drie) in het kader van het project Nieuwe Journalistiek (zie aldaar). Van de 187 
reguliere subsidieverzoeken werden er in 2014 52 gehonoreerd (vorig jaar 63), van de 
projectvoorstellen Nieuwe Journalistiek nog eens drie (vorig jaar twee). Bij afsluiting van het 
boekjaar waren nog drie reguliere verzoeken uit 2014 in behandeling. Deze projecten 
werden alle drie begin 2015 gehonoreerd. Een overzicht van de gehonoreerde projecten is 
opgenomen in bijlage 1.  

Van de 132 verzoeken die in 2014 werden afgewezen, betrof het 18 keer projecten 
die niet voldeden aan een of meer van de subsidievoorwaarden en derhalve op formele 
gronden door de directeur konden worden afgehandeld. De overige 114 aanvragen zijn door 
het bestuur op inhoudelijke gronden afgewezen. Voor een geanonimiseerd overzicht van de 
niet gehonoreerde projecten zie bijlage 2. In 23 gevallen maakten de aanvragers gebruik van 
de mogelijkheid de afwijzing aan te vechten door een verzoek tot heroverweging van het 
bestuursbesluit in te dienen. Hiervan kregen zeven projecten (30%) alsnog subsidie 
toegekend.  

Om uiteenlopende redenen besloten zes aanvragers van in 2014 of eerder 
gehonoreerde projecten hun project het afgelopen jaar in te trekken (één in 2014 
gehonoreerd project, drie uit 2013, één uit 2011 en één uit 2008). De hiervoor uitgekeerde 
voorschotten werden door de aanvragers aan het fonds terugbetaald. Ten aanzien van vijf 
projecten besloot het bestuur in 2014 het restant van de subsidie – het derde deel van de 
totale subsidie dat na afronding van een project wordt uitgekeerd – niet te verstrekken 
aangezien deze projecten niet of niet geheel in overeenstemming met de gehonoreerde 
opzet bleken te zijn uitgevoerd (twee in 2014 gehonoreerde projecten, één uit 2013, één uit 
2011, één uit 2007). Voor de financiële afwikkeling van projectsubsidies zie bijlage 3.  

Steeds meer aanvragers maken gebruik van de mogelijkheid hun voorstel 
voorafgaand aan beoordeling door het bestuur in concept voor te leggen aan de directeur, 
een gewaardeerde service die ook nadrukkelijk door het fonds wordt gepropageerd. Doel 
hiervan is de kwaliteit van de aanvragen te verhogen en ervoor te zorgen dat alle projecten 
die het bestuur bereiken aan de gestelde criteria voldoen. Tevens kan zo een drempel 
worden opgeworpen voor projecten die niet tot het werkveld van het Fonds BJP behoren. 
Uiteindelijk zijn 28 projecten het conceptstadium nooit ontstegen, aangezien zij niet aan de 
subsidievoorwaarden bleken te beantwoorden. 
 
Gehonoreerde projecten 
Aan de 52 in 2014 gehonoreerde projecten werd in totaal een subsidiebedrag verstrekt van  
€ 308.680 (waarvan € 305.780 uit de reguliere en € 2.900 uit de Lirasubsidie). Gemiddeld 
werd er per project € 5.936 toegekend (vorig jaar € 6.731). De daling van de gemiddelde 
bijdrage past in de trend van de afgelopen jaren en hangt sterk samen met de toename van 
het aantal gehonoreerde artikelen ten opzichte van het aantal boekprojecten (zie verder). 

Hoewel in het najaar van 2014 duidelijk werd dat het voor projectsubsidies begrote 
bedrag (€ 338.000) naar alle waarschijnlijkheid niet zou worden uitgekeerd, is dit voor het 
bestuur vanzelfsprekend geen reden geweest de lat bij het beoordelen van de aanvragen 
lager te leggen. Sterker nog, de subsidiecriteria zijn in 2014 verder aangescherpt. Vooral 
journalistieke relevantie en actualiteitswaarde zijn bij de beoordeling nog zwaarder gaan 
wegen. Als gevolg hiervan worden historische reconstructies en biografische projecten 
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minder vaak door het Fonds BJP gehonoreerd dan in het verleden het geval was. Dergelijke 
projecten komen alleen in aanmerking voor subsidie mits zij een duidelijke betekenis hebben 
voor het heden en liefst ook een bijdrage leveren aan een actueel debat.  

Ten aanzien van de in 2014 gehonoreerde projecten zijn de volgende ontwikkelingen 
waarneembaar: 

 
Minder boeken, meer artikelen 
Het streven van het Fonds BJP meer steun te verlenen aan de totstandkoming van 
journalistieke verhalen en reportages (zowel print als online) – zoals ook verwoord in het 
activiteitenplan 2013-2016 – werpt zijn vruchten af. Was de verhouding tussen het aantal 
gehonoreerde boekprojecten en artikelen in 2013 nog 60% tegen 40%, in 2014 is de 
verdeling nagenoeg gelijk. Van de 52 gehonoreerde projecten zullen er 26 uitmonden in een 
boekpublicatie, 25 in artikelen(series) of (foto)reportages en twee in een journalistieke 
longread (waarvan één tevens als artikel).  
 Van de 26 gehonoreerde boekprojecten hebben er zes betrekking op biografieën. 
Hoewel het Fonds BJP in 2014 niet minder dan 24 aanvragen voor biografische projecten 
ontving, ontbeerde het overgrote deel hiervan ofwel de benodigde journalistieke 
vraagstelling en aanpak ofwel maatschappelijke relevantie en actualiteitswaarde. Wel 
gehonoreerd zijn de beoogde biografieën van Claus von Amsberg, van de Zuid-Afrikaanse 
staatsman van Nederlandse komaf Hendrik Verwoerd, van duizendpoot (jazzdirigent en- 
muzikant, huisarts en hersenwetenschapper) Boy Edgar, van de aan anorexia nervosa 
overleden balletdanseres Olga de Haas, van natuurkundige Leo Kouwenhoven en van 
voetballegende Kees Rijvers (startsubisidie). 
 
Meer onderzoeksjournalistiek 
Als gevolg van de aangescherpte subsidiecriteria was het aandeel van, al dan niet 
verhalende, onderzoeksjournalistieke projecten in 2014 wederom substantieel. Zo werden 
subsidies toegekend aan publicaties over het op grote schaal omzeilen van belastingen door 
multinationals (het inmiddels gepubliceerde internationale onderzoeksproject ‘LuxLeaks’ van 
dagblad Trouw in samenwerking met Nieuwsuur), de achtergronden van het 
omkopingsschandaal van SBM-offshore (begin 2015 gepubliceerd in Vrij Nederland) en aan 
nog te verschijnen projecten over de werkwijze van Pretium Telecom en falende ICT-
projecten van de overheid. Het Fonds BJP ontving in 2014 veel aanvragen over de 
consequenties van de veranderingen in de zorg, waarvan er drie werden gehonoreerd. 
Tevens subsidieerde het fonds onderzoeksjournalistieke boekprojecten over de problemen 
bij de NS, een reconstructie van de gang van zaken bij KPN, de aanloop tot de bouw van De 
Westermoskee en de ingrijpende gevolgen van de veranderingen in de meldsector voor 
(Friese) koeboeren. 

Naast deze sterk aan Nederland gerelateerde projecten, waren ook buitenlandse 
onderwerpen goed vertegenwoordigd. Gehonoreerd werden onder andere journalistieke 
reconstructies van de recente ontwikkelingen in Egypte en Oekraïne, de VN-missie in Mali, 
de fascinerende economie binnen een Syrisch vluchtelingenkamp en de positie van de 
Koerden. Daarnaast honoreerde het fonds enkele journalistieke reconstructies met een sterk 
historische component, waaronder onderzoek naar de geschiedenis van de 
Centrumbeweging, de verstrekkende klimaatgevolgen van de uitbarsting van de vulkaan 
Tambora (1815) in voormalig Nederlands-Indie, de oorlogsmisdaden van Nederlandse 
militairen op Bali tijdens de politionele acties en de erfenis van Shell op Curaçao.  
Grotere diversiteit aan media 
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Tot voldoening van het Fonds BJP is de diversiteit aan kranten, tijdschriften en online media 
die in projecten participeren verder toegenomen. Naast van oudsher betrokken media als De 
Groene Amsterdammer, Vrij Nederland, Trouw, NRC, Parool en de Volkskrant en jonge 
deelnemers als De Correspondent, The Post Online, Follow The Money en De 
Onderzoeksredactie ontving het Fonds BJP in 2014 voor het eerst ook projectaanvragen die 
zullen resulteren in reportages in Het Financieele Dagblad, het Dagblad van het Noorden, de 
Leeuwarder Courant en het Antilliaans Dagblad. Onder de aanvragers bevinden zich 
bovendien steeds meer jonge (freelance) journalisten, die al dan niet deel uitmaken van een 
recent opgericht redactiecollectief.  
 Deze ontwikkelingen hebben alles te maken met de verder krimpende middelen voor 
(onderzoeks)journalistieke verhalen, waardoor de betekenis van het Fonds BJP voor de 
totstandkoming ervan verder is toegenomen. Wel blijft de relatieve 
ondervertegenwoordiging van regionale media een belangrijk punt van aandacht. In dit 
kader zijn in 2014 al enkele verkennende gesprekken gevoerd met deskundigen en 
vertegenwoordigers. In 2015 zal het Fonds BJP actief participeren in speciale bijeenkomsten 
voor zowel (hoofd)redacties als freelance (onderzoeks)journalisten van regionale media, met 
het doel het aandeel van de bijzondere journalistieke projecten uit de regio te vergroten. 
 
Meer digitale en multimediale projecten  
Als gevolg van de onstuitbare opmars van online journalistiek resulteren steeds meer door 
het fonds gehonoreerde projecten in digital only publicaties: ofwel op journalistieke 
platforms als The Post Online, Follow The Money, De Correspondent en De 
Onderzoeksredactie ofwel bij uitgeverij Fosfor. In totaal werden in 2014 acht projecten 
gehonoreerd die zullen leiden tot online publicaties, variërend van een enkel artikel tot een 
journalistieke longread of een omvangrijke serie (foto)reportages zoals het 
onderzoeksdossier ‘De Noodhulmachine’ dat Maite Vermeulen en Pieter van den Boogaart 
(fotografie) hebben aangelegd voor De Correspondent.  
 Tegelijkertijd is een onmiskenbare toename waarneembaar van het aantal 
multimediale projecten. Steeds vaker krijgt het Fonds BJP aanvragen voor projecten waaraan 
naast een krant, tijdschrift of online nieuwsmedium tevens een of meer audiovisuele 
partners zijn verbonden. Het Fonds BJP juicht deze ontwikkeling toe, maar ziet zich hierdoor 
wel af en toe voor dilemma’s gesteld aangezien zijn werkterrein en het beschikbare budget 
zich beperken tot het mede mogelijk maken van geschreven journalistieke projecten (zowel 
print als online). Het Fonds BJP acht het noodzakelijk zich in de nabije toekomst op deze 
ontwikkeling te beraden om te voorkomen dat zijn doelstelling als een knellend keurslijf 
wordt ervaren bij het mede mogelijk maken van tijdrovende en diepgravende journalistiek 
met een multimediaal karakter.  
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Afgeronde projecten  
In 2014 werden 47 projecten afgerond die met steun van het Fonds BJP tot stand zijn 
gekomen. Daarnaast verschenen er twee publicaties met een subsidie uit het project Nieuwe 
Journalistiek. In totaal zijn het afgelopen jaar 28 journalistieke boeken (waarvan 7 
biografieën), 20 artikelen en (foto)reportages en 2 longreads verschenen met steun van het 
Fonds BJP. Voor een overzicht van de afgeronde projecten zie bijlage 4.  

De meeste boekpublicaties werden lovend tot zeer lovend besproken in de media. 
Naar alle waarschijnlijkheid zullen verschillende titels in de loop van 2015 wederom 
opduiken in de shortlist van diverse (journalistieke) non-fictie prijzen. Bij de afronding van dit 
verslag waren de volgende in 2013 en 2014 met steun van het Fonds BJP verschenen 
publicaties al onderscheiden en/of genomineerd:  
 
Boer, Hester den  
‘Dromen van Camp Nou’ (De Groene Amsterdammer) 
Shortlist European Press Prize 2014  
 
Engelen, Marcel van 
Het kasteel van Elmina (De Bezige Bij) 
M.J. Brusseprijs 2014; shortlist Bob den Uylprijs 2014; shortlist E.du Perronprijs 2014 
 
Heilbron, Belia, Jelmer Mommers, Thomas Muntz en Huib de Zeeuw,  
‘De herontdekking van de polder’ (De Groene Amsterdammer) 
De Loep 2014, Aanmoedigingsprijs voor jonge onderzoeksjournalisten 
 
Hooghiemstra, Daniela 
De geest in dit huis is liefderijk. (Arbeiderspers) 
Shortlist Erik Hazelfhoff Roelfzema Prijs 2014 
 
Kleinnijenhuis, Jan; Martijn Roessingh; Margo Smit  
‘LuxLeaks, belastingontwijken voor gevorderden’ (Trouw ism Nieuwsuur)  
Shortlist European Press Prize 2014; Polk Award in Business Reporting   
 
Kooman, Kees 
Eerlijk over later (Bertram en De Leeuw) 
Shortlist M.J. Brusseprijs 2014 
 
Kosters, Robert  
‘Hoe Jan Bennink miljoenen opstreek met een troebele koffiedeal’ (Vrij Nederland / FTM) 
Nominatie De Tegel 2014, categorie Achtergrond 
 
Obbema, Fokke  
China en Europa (Atlas Contact) 
Shortlist M.J. Brusseprijs 2014 
 
Vermeulen, Maite  
‘De Noodhulp-industrie’ (en andere reportages voor De Correspondent, 2014) 
Nominatie De Tegel 2014, categorie Talent   
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Vriend, Eva  
Het nieuwe land (Balans) 
Shortlist M.J. Brusseprijs 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Uitreiking van De Loep 2014 aan (vlnr) Jelmer Mommers, Huib de Zeeuw,  
Belia Heilbron en Thomas Muntz.  

 

2. Speciale subsidieregelingen  

Journalist-in-residence, NIAS (Wassenaar)  
Elk jaar stelt het Fonds BJP een beurs van € 10.000 beschikbaar voor een verblijf van vijf 
maanden als journalist-in-residence bij het NIAS in Wassenaar. Zo’n veertig fellows, 
onderzoekers uit binnen- en buitenland, kunnen hier ongestoord onderzoek doen en 
schrijven. Sinds 2005, het begin van de samenwerking tussen het NIAS en het Fonds BJP, 
hebben al elf journalisten van deze regeling gebruik gemaakt.  

Van september 2013 tot en met januari 2014 werkte wetenschapsjournalist Liesbeth 
Koenen met een beurs van het Fonds BJP bij het NIAS aan een boek over de bedrieglijke 
vermogens van taal. Haar publicatie zal in de tweede helft van 2015 verschijnen bij uitgeverij 
Nieuw Amsterdam.  

In april 2014 kende het Fonds BJP een NIAS-beurs toe aan Koen Haegens voor de 
periode september 2014 tot en met januari 2015. Haegens heeft dankzij deze beurs zijn 
project ‘De grootste show op aarde’ grotendeels kunnen voltooien. In de beoogde publicatie 
behandelt hij het veelkantige begrip ‘markt’: van de bekende markt voor groente en fruit tot 
de abstracte financiële markten in economische centra als Londen en New York. De 
publicatie verschijnt naar verwachting in het najaar van 2015 bij AmboAnthos. 

Dat zowel Liesbeth Koenen als Koen Haegens het verblijf bij het NIAS als bijzonder 
inspirerend heeft ervaren, mag blijken uit hun enthousiaste verslagen. Deze zijn te lezen op 
de site van het Fonds BJP. De voor de zomer van 2015 geplande verhuizing van het NIAS, van 
Wassenaar naar Amsterdam, is voorlopig opgeschort. Zeker is dat de nog aan te wijzen 
journalist-in-residence voor de periode september 2015 tot en met januari 2016 wederom in 
Wassenaar zal kunnen verblijven. 
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Journalist-in-residence, (NIA Athene) 
Analoog aan de verblijfsbeurs bij het NIAS in Wassenaar heeft het Fonds BJP besloten tevens 
een samenwerkingsverband aan te gaan met het Nederlands Instituut Athene (NIA). Op 
initiatief van het NIA werden in 2014 voorbereidingen getroffen voor de invulling van de 
beurs, die voor het eerst in 2015 zal worden verstrekt.  

Met de beurs voor een journalist-in-residence in Athene hopen het NIA en het Fonds 
BJP de berichtgeving over Griekenland te verdiepen. Hiertoe stelt het NIA elk najaar 
gedurende twee maanden zijn Frans van Hasselt-appartement ter beschikking. De journalist-
in-residence kan tevens gebruik maken van de expertise en het uitgebreide netwerk van het 
NIA. Ook de Nederlandse ambassade in Athene heeft haar medewerking toegezegd. De 
journalist ontvangt van het Fonds BJP een verblijfsbeurs van twee maanden à € 4.000. 
Afhankelijk van het succes van de NIA-beurs wil het Fonds BJP onderzoeken of ook met de 
overige Nederlandse Wetenschappelijke Instituten in het Buitenland (NWIB) – Caïro, 
Istanbul, Rabat, Rome, Sint Petersburg – een dergelijke verblijfsregeling kan worden 
overeengekomen.  
 
Lirasubsidie  
Het afgelopen jaar heeft het Fonds BJP slechts twee projecten toegekend in het kader van de 
zogeheten Lirasubsidie. Sinds 2012 kan het Fonds BJP beschikken over een bedrag  
van de Stichting Lira, afkomstig uit het Lira Auteursfonds Reprorecht. Jaarlijks kan € 7.500 uit 
dat fonds worden besteed aan de ondersteuning van artikelen en reportages. De maximale 
bijdrage per project is € 1.500. 

In overleg met het Fonds BJP heeft Lira in 2014 besloten de Lirasubsidie vanaf 2015 
te oormerken voor artikelen en reportages van journalisten tot 30 jaar. Op deze manier kan 
een duidelijker onderscheid worden gemaakt tussen de reguliere subsidies die het Fonds BJP 
verstrekt voor de totstandkoming van artikelen en reportages en de door Lira beschikbaar 
gestelde subsidie. De verwachting is dat de Startsubsidie voor jonge journalisten in een 
sterke behoefte zal voorzien en dat op deze manier meer jonge journalisten met weinig 
ervaring maar een veelbelovend plan in staat worden gesteld een project uit te voeren.  
 
Subsidie Boy Tripfonds 
Evenals voorgaande jaren was de belangstelling voor een subsidie uit het Boy Tripfonds 
gering. Het Boy Tripfonds is een initiatief van de Stichting Wetenschapsjournalistiek en -
Voorlichting (SWJV) en de Vereniging voor Wetenschapsjournalisten (VWN). De middelen 
zijn afkomstig van de inmiddels opgeheven SWJV en de Stichting Science Communication, 
die kwaliteitsverbetering van de wetenschapsjournalistiek nastreeft. De maximale 
honorering per aanvraag is € 1.000. In 2014 ontving het Fonds BJP slechts twee aanvragen 
voor subsidie uit het Boy Tripfonds, die beide werden afgewezen. In overleg met de VWN zal 
in 2015 worden bekeken hoe de nog beschikbare € 3.400 uit het budget van het Boy 
Tripfonds het beste kan worden aangewend.  
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3. Nieuwe Journalistiek  
In 2014 zijn belangrijke stappen gezet ten aanzien van het project Nieuwe Journalistiek 
(voorheen Journalistiek 2.0.) dat in het najaar van 2013 van start is gegaan. In het kader van 
Nieuwe Journalistiek stelt het Fonds BJP journalisten in staat diepgravend journalistiek 
onderzoek te doen naar de staat en de toekomst van hun vakgebied. Deze 
onderzoeksprojecten moeten leiden tot publicaties in Nederlandse media (print en/of 
online) en worden tevens gepresenteerd op de eigen website van Nieuwe Journalistiek.  

De beschikbare gelden zijn afkomstig uit het Bestemmingsfonds OCW 2009-2012, dat  
speciaal voor dit doel door het ministerie van OCW is vrijgegeven. Voor de periode 2013-
2016 is in totaal  € 212.859 beschikbaar voor Nieuwe Journalistiek. De coördinatie van de 
projecten is in handen van Alexander Pleijter, lector ‘Journalistiek & Innovatie’ aan de Fontys 
Hogeschool Journalistiek in Tilburg en hoofdredacteur van De Nieuwe Reporter. Voor 
aanvragen geldt dezelfde procedure als voor de overige subsidieregelingen van het Fonds 
BJP, met het verschil dat het bestuur voorafgaand aan de beoordeling van de 
projectaanvragen Pleijter consulteert.  
 
Website 
In 2014 is de totstandkoming voorbereid van een hoogwaardige website voor de presentatie 
van alle onderzoeksdossiers die in het kader van Nieuwe Journalistiek zijn en nog zullen 
worden aangelegd. De technische realisatie van de site is uitbesteed aan 
internetontwerpbureau Thinkbright. Bij het ontwerp is veel aandacht besteed aan een 
leesbare en mooie, gelaagde presentatie van de journalistieke dossiers. Aanvankelijk lag het 
in de bedoeling www.nieuwejournalistiek.nl eind 2014 te lanceren. Om de eerste serie 
reportages van het grootste project over vijf journalistieke startups te kunnen meenemen, is 
echter besloten de lancering uit te stellen. Sinds 4 maart 2015 is de site online en kunnen 
alle tot dusver afgeronde onderzoeksdossiers worden geraadpleegd. De komende twee jaar 
zal de site voortdurend worden aangevuld met nieuwe reportages van bestaande en nog te 
honoreren projecten.  

 
  

http://www.nieuwejournalistiek.nl/
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Projecten 
Onderzoek journalistieke startups 
Nadat het project Nieuwe Journalistiek vorig jaar goed in de steigers is gezet en de eerste 
subsidies voor onderzoeksjournalistieke projecten zijn verstrekt, heeft het Fonds BJP in 2014 
enkele belangrijke vervolgstappen gezet. De grootste betreft het besluit een omvangrijk 
onderzoeksproject te laten uitvoeren naar vijf van de bekendste en meest spraakmakende 
journalistieke startups die Nederland inmiddels telt. In dit kader zullen vijf ervaren 
onderzoeksjournalisten onder leiding van Alexander Pleijter de komende twee jaar 
nauwgezet een startup volgen en hiervan regelmatig verslag doen op 
www.nieuwejournalistiek.nl.  
 Op 10 september vond de kick-off van het startupproject plaats. Tot en met 2016 
zullen de volgende vijf startups worden gevolgd: 
• Blendle, door Catrien Spijkerman  
• De Correspondent, door Leendert van der Valk 
• Follow The Money, door Charlotte Govaert  
• Jalta, door Frank van Kolfschoten   
• The Post Online, door Arno van ‘t Hoog 
 
Per startup worden op de website journalistieke dossiers aangelegd met 
achtergrondartikelen, portretten en interviews met betrokkenen en experts, en factsheets. 
Op deze manier krijgt elke startup een diepgravend profiel waarin uiteenlopende 
onderwerpen worden behandeld, zoals de ontstaansgeschiedenis, de motieven voor de 
oprichting, de journalistieke missie, het beoogde verdienmodel, de technische realisatie, de 
betrokken partners en investeerders, de beoogde doelgroep en de (hoofd)redactionele 
organisatie. 

De eerste verhalen, over de ontstaansgeschiedenis en de missie van de betreffende 
startups zijn sinds 4 maart 2015 te lezen op de site van Nieuwe Journalistiek. De komende 
twee jaar zullen deze dossiers door de onderzoekers worden aangevuld en geactualiseerd. 
Ook zullen de eindresultaten eind 2016 worden gepresenteerd op een speciale bijeenkomst 
over de toekomst van de journalistiek. 
 
Overige projecten  
In 2014 ontving het Fonds BJP vier aanvragen voor projecten Nieuwe Journalistiek. Hiervan 
werden er (naast het al genoemde startupproject) twee door het bestuur gehonoreerd:  

 ‘Dronejournalistiek’, door Stijn Postema 
Een reportageserie over de zowel ontwrichtende als verrijkende opmars van drones 
in de journalistiek. De in totaal elf reportages van ‘vliegende reporter’ Postema zijn 
inmiddels te lezen (en te bekijken) op www.nieuwejournalistiek.nl 

 ‘Lezerscoöperaties’, door Wijbrand Schaap 
Een serie artikelen over de actuele tendens in de media de macht aan de lezers terug 
te geven door ze mede-eigenaar te maken. De eerste reportages over oude en 
nieuwe vormen van lezerscoöperaties staan inmiddels online.  
 

  

http://www.nieuwejournalistiek.nl/
http://www.nieuwejournalistiek.nl/
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Ook van het in 2013 gehonoreerde project ‘Deep Web’ van Eva Schram is – naast een 
publicatie in Villamedia – inmiddels een eerste verhaal op www.nieuwejournalistiek.nl 
verschenen. Datzelfde geldt voor het in 2014 met steun van het Fonds BJP verschenen 
Handboek Verhalende Journalistiek, van Henk Blanken en Wim de Jong. De (bewerkte en 
uitgebreide) hoofdstukken over journalistieke longreads en multimediale verhaaltechnieken 
zijn op de site te lezen.  
 
4. Activiteiten 
 
M.J. Brusseprijs 2014 
In een bomvolle Rode Zaal van Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond werd op 9 april de M.J. 
Brusseprijs 2014 uitgereikt. De prijs (een geldbedrag van € 10.000) bestaat sinds 2006 en is 
vernoemd naar journalist M.J. Brusse (1873-1941) die in zijn tijd gold als prins der 
journalisten en meester van de grote reportage. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marcel van Engelen, winnaar van de Brusseprijs 2014.  
 

De jury bestond uit Hubert Smeets (voorzitter), Carla Joosten en Beatrijs Ritsema. Uit de 145 
ingezonden journalistieke boeken van 2013 wezen zij Marcel van Engelen als winnaar aan 
met Het kasteel van Elmina. In het Spoor van de Nederlandse slavenhandel in Afrika (De 
Bezige Bij). Volgens de jury een boek ‘dat de mentaliteitsgeschiedenis rondom slavernij 
vanuit verschillende perspectieven onthult en verheldert.’ Een eervolle vermelding was er 
voor Surplace van Ariejan Korteweg, naar de mening van de jury ‘een zowel compositorisch 
als analytisch ijzersterke beschouwing waarmee de auteur zijn eigen correspondentschap 
met terugwerkende kracht van een nieuwe dimensie voorziet.’ De overige genomineerden 
waren: Kees Kooman, Eerlijk over later (Bertram en De Leeuw); Fokke Obbema, China en 
Europa (Atlas Contact); Eva Vriend, Het nieuwe land (Balans). Vier van de vijf door de 

http://www.nieuwejournalistiek.nl/
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onafhankelijke jury genomineerde boeken zijn tot stand gekomen met steun van het Fonds 
BJP.  
 De komende jaren zal ernaar worden gestreefd de positionering van de Brusseprijs te 
versterken en de naamsbekendheid te vergroten. In dit kader is het Fonds BJP van plan in 
samenwerking met uitgeverij Fosfor een digitale bloemlezing van het werk van M.J. Brusse 
voor te bereiden, die recht doet aan zijn even indrukwekkende als veelzijdige oeuvre en zijn 
naamsbekendheid ten goede zal komen. Tevens wordt getracht naast De Groene 
Amsterdammer meer mediapartners voor de Brusseprijs te interesseren. In 2015 zal de 
uitreiking van de Brusseprijs worden gecombineerd met de viering van het 25-jarig bestaan 
van het Fonds BJP, tijdens de ‘Avond van de Bijzondere Journalistiek’ in juni.  
 
Lira Correspondentenprijs 2014 
Evenals in 2013 werd de uitreiking van de Brusseprijs in april 2014 gecombineerd met die 
van de Lira Correspondentenprijs, de prijs voor de beste freelance buitenlandcorrespondent. 
Deze prijs van € 5.000 is een initiatief van Stichting Lira en het Fonds BJP, die hiermee het 
belang van goede berichtgeving over het buitenland willen onderstrepen.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koert Lindijer ontvangt de Lira Correspondentenprijs 2014 uit handen van 
 juryvoorzitter Birgit Donker.  

 
De jury – Birgit Donker (voorzitter), Wio Joustra en Djoeke Veeninga – verkoos uit de 34 
correspondenten die zich in 2014 aanmeldden, Koert Lindijer tot winnaar (ruim 30 jaar 
correspondent in Oost-Afrika voor onder meer NRC Handelsblad en NOS Radio 1). In haar 
rapport kwalificeert de jury Lindijer als een correspondent die ‘de sterren van de hemel 
schrijft, altijd goed geïnformeerd is, onverschrokken, en alle stijlen, van nieuwsbericht tot 
nieuwsanalyse, met het grootste gemak hanteert.’ 

De overige genomineerden waren: Remco Andersen, standplaats Beiroet (de 
Volkskrant / Elsevier); Caroline de Gruyter, standplaats Brussel/Wenen (NRC Handelsblad); 
Guus Valk, standplaats Washington (NRC Handelsblad / NRC Next); Fred de Vries, standplaats 
Zuid-Afrika (de Volkskrant / Vrij Nederland / De Groene Amsterdammer); Marjolein van de 
Water, standplaats Rio de Janeiro (de Volkskrant / De Morgen).  

In 2014 heeft Stichting Lira besloten de Correspondentenprijs vanaf 2015 uit te 
breiden met een aanmoedigingsprijs voor jonge freelance correspondenten (tot 30 jaar). 
Evenals de Brusseprijs zal de derde editie van de Lira Correspondentenprijs in 2015 worden 
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gecombineerd met de ‘Avond van de Bijzondere Journalistiek’. Aangezien de prijs in 2013 
voor drie jaar in het leven is geroepen, zullen Lira en Fonds BJP in 2015 een besluit nemen 
over de precieze invulling van de prijs vanaf 2016. In dit kader hebben in 2014 al 
oriënterende gesprekken plaatsgevonden met vertegenwoordigers van LokaalMondiaal en 
de Stichting Dick Scherpenzeel, over een eventuele bundeling van de krachten.  
 
Overige activiteiten en aandachtspunten 
In 2014 heeft het Fonds BJP de bestaande allianties met journalistieke organisaties als de 
Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ), de Vereniging van Onderzoeksjournalisten 
(VVOJ) en de Stichting Verhalende Journalistiek (SVJ) verder verdiept. Zo vertegenwoordigde 
de directeur het fonds op het jaarlijkse congres van de VVOJ en nam zij tevens deel aan de 
Dag van het Grote Verhaal, waarop freelance journalisten hun voorstellen ten overstaan van 
een panel deskundigen konden pitchen. 
 Tevens werden in 2014 oriënterende gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers 
van LokaalMondiaal en de Dick Scherpenzeel Stichting om de mogelijkheden van gezamenlijk 
optrekken bij de invulling van journalistieke prijzen en andere activiteiten te onderzoeken. In 
het kader van het streven het aandeel van de (onderzoeks)journalistieke projecten uit de 
regio te vergroten, zijn daarnaast voorbereidingen getroffen voor enkele in 2015 te 
organiseren bijeenkomsten waarop de betekenis van het Fonds BJP voor diepgravende 
journalistiek uit de regio zal worden toegelicht. Ook met de verschillende opleidingen voor 
de journalistiek zullen de bestaande banden worden versterkt, met het doel de 
mogelijkheden voor jong journalistiek talent bij het Fonds BJP nog beter voor het voetlicht te 
brengen.  
 Met de verhuizing van het fonds naar het souterrain van het Lodewijk van 
Deysselhuis, het onderkomen van de Vereniging van Schrijvers en Vertalers (VSenV), zal ook 
de samenwerking met de verschillende afdelingen van deze belangenvereniging – 
waaronder de FreeLancers Associatie – vanzelfsprekend intensiveren.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het Lodewijk van Deysselhuis aan de  
De Lairessestraat 125  
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Voorafgaand aan de verhuizing in oktober 2014 werd de website van het Fonds BJP 
verbeterd en geactualiseerd. Op de site worden onder andere de deadlines voor het 
indienen van aanvragen, de diverse subsidieregelingen en alle met steun van het fonds 
nieuw verschenen publicaties gepresenteerd. Daarnaast brengt het Fonds BJP minimaal zes 
keer per jaar een digitale nieuwsbrief uit, die onder ruim 1250 adressen wordt verspreid.  
Nieuws over recent verschenen publicaties, jurysamenstellingen, nominaties en winnaars 
wordt daarnaast via facebook en twitter wereldkundig gemaakt.  
 

5. Samenstelling bestuur en directie 
Zowel in het bestuur als in de directie van het Fonds BJP hebben zich in 2014 enkele 
wijzigingen voorgedaan. In januari 2014 trad Paul Brill toe tot het bestuur, als opvolger van 
de eind 2013 afgetreden John Jansen van Galen.  

Overeenkomstig de Code of Governance (zie verder) heeft het bestuur van het Fonds 
BJP eind 2014 besloten de zittingstermijn terug te brengen van (twee keer) vijf jaar naar 
(twee keer) vier jaar. Deze regeling geldt vanaf 2015 en is met terugwerkende kracht van 
toepassing op de zittingsduur van de huidige bestuursleden. 

  Het bestuur was ultimo 2014 als volgt samengesteld (de data van herbenoeming / 
aftreden zijn voor zover mogelijk aangepast aan de nieuwe zittingstermijn):  
 
Jeroen Smit 
Voorzitter  
Benoeming april 2010  
Datum van aftreden cq herbenoeming april 2015  
 
Astrid Feiter 
Secretaris / penningmeester 
Benoeming juli 2006 (herbenoemd 2011)  
Datum van aftreden juli 2016    
    
Paul Brill  
Bestuurslid 
Benoeming januari 2014 
Datum van aftreden cq herbenoeming januari 2018 
 
Marc Josten 
Bestuurslid 
Benoeming juli 2013 
Datum van aftreden cq herbenoeming juli 2017 
 
Hanca Leppink 
Bestuurslid 
Benoeming oktober 2012  
Datum van aftreden cq herbenoeming november 2016 
 
Stephan Sanders  
Bestuurslid 
Benoeming september 2011 
Datum van aftreden cq herbenoeming september 2015  
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Afscheidsrede van directeur Geke van der Wal in het Koetshuis  
van Park Frankendael, 12 februari 2014. 

 
Na vanaf 1993 het directeurschap van het Fonds BJP te hebben vervuld, besloot Geke van 
der Wal per 1 maart 2014 gebruik te maken van de pensioenregeling. Als haar opvolger werd 
in oktober 2013 Mariëtte Wolf aangewezen. Om de overdracht van de werkzaamheden zo 
soepel mogelijk te laten verlopen, werd zij al per 1 januari aangesteld.  
Vanaf 1 maart 2014 kent het Fonds BJP de volgende personeelsbezetting:  
Directeur:  Mariëtte Wolf (0.6 fte) 
Secretariaat:  Joëlle Terburg (0.3 fte) 
 
In verband met de groeiende werkdruk – als gevolg van de toename van het aantal 
(concept)aanvragen en journalistieke prijzen en de aan Nieuwe Journalistiek gerelateerde 
taken –  heeft het bestuur in 2014 besloten de formatie van de directeur per 1 januari 2015 
uit te breiden van 0.6 naar 0.8 fte en die van de kantoormedewerker van 0.3 naar 0.4 fte. 
Tevens is besloten de tijdelijke aanstelling van de directeur vanaf die datum om te zetten in 
een vast dienstverband. 
 
6. Code of Cultural Governance 
Het bestuur volgt zoveel mogelijk de aanbevelingen van de Code of Cultural 
Governance. 

De rol, taken en bevoegdheden van het stichtingsbestuur zijn vastgelegd in de 
statuten. Het bestuur bestaat uit zes leden, die aftreden volgens een vastgesteld rooster en 
onbezoldigd hun taak vervullen. Omdat het om een vrijwilligersfunctie gaat worden nieuwe 
bestuursleden niet aangetrokken via een openbare vacature, zoals aanbevolen in de Code 
of Cultural Governance. Openbare werving zou in geen verhouding staan tot het 
onbezoldigde karakter van de functie en bovendien een te grote aanslag doen op de 
financiën en de spankracht van het Fonds BJP.  

Overeenkomstig de Code of Cultural Governance heeft het fondsbestuur in 2014 
besloten de zittingstermijn van bestuursleden terug te brengen van (twee keer) vijf jaar naar 
(twee keer) vier jaar. Deze wijziging zal tevens in de statuten worden vastgelegd.  

Bij het aantrekken van nieuwe bestuursleden wordt gekeken naar journalistieke 
ervaring en achtergrond en naar specialistische kennis. Voorts speelt leeftijdsspreiding en 
een evenwichtige man/vrouwverhouding een rol bij de keuze. Het bestuur kiest uit zijn 
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midden een voorzitter en penningmeester en formuleert de bij die rollen gewenste 
kwaliteiten. De leden van het bestuur, evenals de directeur en andere medewerkers, mogen 
zelf geen gebruik maken van de subsidies van het Fonds BJP. Indien een bestuurslid zodanige 
banden heeft met een aanvrager dat er een schijn van belangenverstrengeling ontstaat, 
onttrekt het bestuurslid zich aan de besluitvorming.  

Bestuur en medewerkers zijn geheimhouding verplicht over de binnenkomende 
projectvoorstellen. Over de toegekende projecten wordt verantwoording afgelegd in het 
jaarverslag, inclusief de naam van de aanvrager, de inhoud van het project en de omvang 
van de financiering. De afgewezen projecten worden zonder naamsvermelding en met vage 
omschrijving vermeld,  ter bescherming van de privacy van de aanvragers en hun 
onderwerp.  

Het Fonds BJP kent een beroepsprocedure. Afgewezen aanvragers kunnen eenmalig 
een verzoek doen tot heroverweging van de bestuursbeslissing, eventueel na aanpassing van 
de aanvraag. Die wordt dan opnieuw onderwerp van besluitvorming. In ongeveer een derde 
van de gevallen leidt een heroverweging alsnog tot toekenning van een project.  

Het bestuur legt in het jaarverslag verantwoording af over zijn handelen. Jaarverslag, 
jaarrekening en accountantsverklaring worden openbaar gemaakt via de website. In de 
jaarrekening wordt inzage gegeven in de diverse kostenposten en samenstelling ervan. De 
voorwaarden en criteria voor het beoordelen van aanvragen staan eveneens op de site, 
alsmede de publicaties die met een bijdrage van het Fonds BJP tot stand zijn gekomen. 
 
7. Wet Normering Topinkomens 
Het Fonds BJP houdt zich aan de Wet Normering Topinkomens (WNT). Voor de honorering 
van de directeur volgt het Fonds BJP in grote lijnen de loonstructuur van de CAO-
Uitgeverijbedrijf. De bezoldiging blijft ruimschoots binnen de normen (voor details zie de 
laatste pagina van de jaarrekening).  
 
8. Financiën 
Het bestuur heeft in 2014 zoals gewoonlijk scherp op de uitgaven gelet en gedurende het 
gehele jaar een tussenbalans opgemaakt van de gehonoreerde projecten om de omvang van 
de resterende financiële ruimte te kunnen beoordelen. In totaal werd in 2014 € 308.690 aan 
subsidies uitgekeerd, een kleine € 30.000 minder dan hiervoor in de begroting was 
opgenomen. Van dit subsidiebedrag was € 2.900 afkomstig uit de beschikbaar gestelde 
Lirasubsidie (begroot op € 7.500 per jaar). Vanuit het Boy Trip Fonds (nog € 3.400 
besteedbaar) werden in 2014 geen subsidies verstrekt.  

Ondanks de daling van het aantal boekprojecten in de afgelopen jaren waren de 
inkomsten uit royalty’s wederom substantieel (€ 49.587).  

De materiële kosten zijn ten opzichte van vorig jaar enigszins gestegen. Deze stijging 
is deels te herleiden tot de hogere salariskosten – in verband met de dubbele bezetting van 
de directeursfunctie in de eerste twee maanden van het jaar – en de aangegane 
pensioenverplichtingen. Ook de bestuurskosten waren in 2014 iets hoger dan in voorgaande 
jaren als gevolg van het afscheid van directeur Geke van der Wal en bestuurslid John Jansen 
van Galen, na 21 respectievelijk 10 jaar trouwe dienst. De zes bestuursleden van het Fonds 
BJP zijn onbezoldigd.  

In verband met de door het ministerie van OCW verscherpte voorwaarden voor het 
indienen van de jaarverantwoording – die sinds 2014 dient te zijn voorzien van een Rapport 
van feitelijke bevindingen bij de prestatieverantwoording – zijn ook de accountantskosten 
enigszins gestegen. De hogere administratiekosten komen voort uit een navordering over 
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2013. De advieskosten hebben voornamelijk betrekking op de uitgaven voor juridische 
ondersteuning bij de afwikkeling van niet afgeronde projecten. In de huisvestingskosten is 
tevens de verhuizing van het kantoor naar de De Lairessestraat 125 inbegrepen. In verband 
met de lagere huurkosten van het Van Deysselhuis, kan deze post de komende jaren naar 
beneden worden bijgesteld.  

Het jaar werd afgesloten met een positief resultaat van € 54.551. Overeenkomstig de 
voorwaarden voor subsidiëring wordt hiervan € 47.459 (87%) gereserveerd voor het  
Bestemmingsfonds OCW 2013-2016. Het restant à € 7.092 wordt toegevoegd aan de 
algemene reserve. Evenals voorgaande jaren is de post liquide middelen vrij omvangrijk. Een 
groot deel van deze post bestaat uit de restsubsidies van de circa 150 nog lopende 
projecten, die na afronding van de projecten moeten worden uitbetaald.  
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           Bijlage 1 
Toegekende subsidies 
 
1  
Bakker, Esther 
De gekken van Vogelenzang  
Vooronderzoek voor een publicatie over een verdwijnend fenomeen: een tehuis voor 
‘krankzinnigen’ in de vrije natuur. 
Boek | Atlas Contact 
€ 3.500 (vooronderzoeksubsidie)    
 
2 
Bakker, Stephanie / Yvonne Brandwijk (fotografie) 
Future cities 
Wonen, werken en leven in zes wereldsteden van de toekomst (1: Kinshasa). 
1e van 6 fotoreportages | de Volkskrant (2015) 
€ 3.000 
 
3  
Beek, Sjors van 
De Verzorgingsstaat  
Hoe ziet de verzorgingsstaat er in de dagelijkse praktijk uit? Een ‘snuffelstage’ bij diverse 
diensten en instellingen.  
Serie van 7 artikelen | De Groene Amsterdammer (juli 2014-juli 2015)  
€ 2.500  
   
4 
Beemen, Olivier van   
Handel en ontwikkelingssamenwerking in Afrika 
Geen verdere projectinformatie ivm geheimhouding 
Boek | Prometheus (2015) 
€ 4.080 (aanvullende subsidie)  
 
5 
Benda Beckmann, Bas von  
Het kleedje voor Hitler 
Over de verwerking van het naziverleden, aan de hand van een Duits-Nederlandse familie.  
Boek | Querido (2016) 
€ 8.500  
   
6 
Bernhart, Patrick / Jan Maarten Slagter 
KPN 
Een reconstructie van de ontwikkelingen rond KPN Telecom, vanaf de beursgang in 1994. 
Boek | Prometheus / Bert Bakker (2015)  
€ 14.500    
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7 
Blokker, Bas / Jutta Chorus 
De jonge jaren van Claus von Amsberg. 
Een grondige studie naar de geschiedenis van de latere prins gemaal, zijn familie en de tijd 
waarin zij leefden.  
Boek | Atlas Contact (2018) 
€ 17.500  
   
8  
Botje, Harm / James Exelby / Eduard Padberg 
De klokkenluider van SBM 
Een reconstructie van de omkopingsschandalen bij SBM-offshore, op basis van nieuwe 
informatie van klokkenluider Jonathan Taylor. 
Artikel | Vrij Nederland (februari 2015) 
€ 6.750   
  
9 
Casteren, Joris van 
Amsterdam CS 
Achter de schermen van een 125-jarig station: verhalen van een stad in een stad, van 
reizigers, zwervers, passanten en medewerkers. 
Boek | Bas Lubberhuizen (januari 2015) 
€ 8.750    
 
10 
Dröge, Philip  
De schaduw van Tambora 
Over de ingrijpende klimaatgevolgen van de vergeten uitbarsting van een vulkaan op 
Soembawa in 1815.  
Boek | Spectrum (maart 2015) 
€ 7.000    
 
11  
Duk, Wierd   
De beul en de heilige  
Over de confrontatie tussen een geharde SS’er uit Sudetenland en een Poolse Franciscaner 
priester in Auschwitz, augustus 1941. 
Boek | Prometheus / Bert Bakker (2015) 
€ 9.000    
 
12  
Eimers, Ditty  
De vrouwen van Vercoutre  
Een portret van René Vercoutre, de oudste poliopatiënt van Nederland en voorvechter van 
het recht op seks van gehandicapten.  
Longread | Fosfor (2015) 
€ 3.375    
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13 
Geleijnse, Annemarie / Rieneke van Houten  
Het Voedingscentrum  
Onderzoek naar de wijze waarop het beleid van het voedingscentrum tot stand komt.  
Artikel | Vrij Nederland (niet gepubliceerd) 
€2.230   
  
14  
Haegens, Koen 
De grootste show op aarde 
Een onderzoek naar de werking van de markt: van de bekende markt voor groente en fruit 
tot de abstracte financiële markten in economische centra als Londen en New York. 
Boek | Ambo Anthos (2015) 
€10.000 (NIAS-beurs, journalist-in-residence)  
 
15 
Heijne, Sander 
Vierkante wielen 
Een beschrijving van het wel en vooral wee van de NS, sinds de splitsing van het bedrijf in 
1995.  
Boek | Van Gennep (2015)  
€ 9.250 
    
16 
Heilbron, Belia / Thomas Muntz  
De Bodemloze ICT 
Onderzoek naar de grootscheepse ICT-projecten van de gemeente Amsterdam 
Reportage / De Onderzoeksredactie & De Groene Amsterdammer (2015) 
€ 3.010  
    
17 
Hoek, Anne-Lot 
De Schaduw van Bali  
Een reconstructie van het optreden van Nederlandse militairen op Bali in de periode 1945-
1950. 
Artikel | NRC Handelsblad (november 2014) 
€ 1.500 (Lirasubsidie)    
 
18 
Janssen, Gerard  
Leo Kouwenhoven en de quantumcomputer  
Het verhaal van een Nederlandse boerenzoon in de wereld van de wetenschappelijke elite.  
Boek | Nieuw Amsterdam (2016) 
€ 9.500    
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19  
Jong, Gijs / Merijn van Nuland  
Privacy en de bonuskaart 
Hoe waardevol is de informatie die Albert Heijn via de bonuskaart verkrijgt, en wat doet het 
bedrijf eigenlijk met deze klantgegevens? 
Artikel / Multimediale presentatie | NRC Handelsblad / nrcq.nl (januari 2015) 
€ 2.250   
  
20  
Jong, Ton de 
Shell op Curaçao 
Over de erfenis van de ‘Koninklijke’, in 1985 van Curaçao vertrokken met achterlating van 
een enorme, vervuilende olieraffinaderij.  
Serie van 5 artikelen | Antilliaans Dagblad (vanaf april 2015) 
€ 3.500 
   
21 
Kleinnijenhuis, Jan / Martijn Roessingh / Margo Smit 
Luxleaks 
Een diepgravend onderzoek naar grootschalige belastingontwijking door (Nederlandse) 
multinationals  
Serie van 16 artikelen | Trouw (november 2014-januari 2015) 
€ 5.200  
   
22 
Klomp, Marieke / Marie-Claire Melzer 
Biografie Boy Edgar  
Het levensverhaal van alleskunner (jazzlegende, hersenwetenschapper en huisarts) Boy 
Edgar (1915-1980). 
Boek | Uitgeverij Cossee (maart 2015) 
€ 17.500    
 
23  
Kok, Auke 
De beschieting op de Dam 
Een reconstructie van de dramatische gebeurtenissen op de 5e mei 1945.  
Artikel | Vrij Nederland & Longread | Fosfor (mei 2014) 
€ 2.040  
   
24  
Kooman, Kees 
Boerenbloed 
Over de gevolgen van de veranderingen in de melksector voor (Friese) koeboeren. 
Boek | De Kring (2015) 
€ 8.750    
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25  
Kromhout, Bas 
Dr. Apartheid 
Een biografie van de Zuid-Afrikaanse staatsman van Nederlandse afkomst Hendrik Verwoerd 
(1901-1966) 
Boek | Atlas Contact (2016) 
€ 17.500    
 
26  
Kropman, Rosanne 
Conserveren van geschiedenis 
Over de gevolgen van het uitsterven van getuigen op de manier waarop de Tweede 
Wereldoorlog wordt herdacht.  
Artikel | NRC Handelsblad (2015) 
€ 875    
 
27  
Kruk, Marijn 
In Koerdistan  
Een grote reportage over de mogelijke stichting van een onafhankelijke Koerdische staat op 
Iraaks grondgebied.  
Artikel | De Groene Amsterdammer (2015) 
€ 5.000    
 
28  
Lohuizen, Kadir van  
Cell Stories 
Een fotodocumentaire over het leven van jonge gevangenen in Zuid-Afrika, Kenia en 
Colombia.  
Serie fotoreportages | Vrij Nederland (2016) 
€ 4.800    
 
29  
Marselis, Daan 
Zicht op de zorg 
Een serie achtergrondverhalen over de zorgsector op basis van grondige data-analyse. 
Serie van 4 artikelen | Trouw (juli 2014 - 2015) 
€ 3.500    
 
30  
Martijn, Maurits / Anne Schepers / Dimitri Tokmetzis 
Nee, je hebt wél iets te verbergen 
Een zoektocht naar het antwoord op de vraag wat we eigenlijk te verbergen hebben en hoe 
belangrijk ‘privacy’ is.  
Boek | Uitgeverij De Correspondent (begin 2016) 
€ 5.400    
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31  
Meester, Mariët 
What David sees  
Reportage over het dagelijks leven van Roemeense Roma, door de ogen van de opgroeiende 
Romajongen David Vasile. 
Boek | Philip Elchers (voorjaar 2015) 
€ 1.250    
 
32  
Niemöller, Joost 
De Centrumbeweging  
De geschiedenis van Centrumpartij, Centrumdemocraten en verwante politieke bewegingen 
en de maatschappelijke beroering die zij tussen 1980 en 1998 veroorzaakten.  
Boek | RVP Publishers (2015) 
€ 8.750    
 
33  
Nijhof-van Ark, Eelke  
Zorgondernemers 
Vooronderzoek voor een serie artikelen over nieuwe winstmodellen in de zorg.  
Serie artikelen | Follow The Money (2015) 
€ 1.080 (vooronderzoeksubsidie) 
 
34  
Olink, Hans 
Reis naar het vreemde land 
Een portret van Nederlandse kunstenaars die een bijdrage wilden leveren aan de opbouw 
van de DDR. 
Boek | Atlas Contact (2015) 
€ 13.500    
 
35  
Olsthoorn, Peter 
Pretium Telecom 
Onderzoek naar het functioneren van het meest beklaagde bedrijf van Nederland. 
Artikel | The Post Online (2015) 
€ 5.250    
 
36  
Otte, Henk / Samuel Otte (fotografie) 
Nederlands calvinisme in de VS 
Een fotodocumentaire over het leven in enkele orthodoxchristelijke koloniën in Canada en 
Noord-Amerika.  
Fotoreportage | Trouw (2015) 
€ 3.000    
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37  
Rijken, Kemal  
De Westermoskee 
Een reconstructie van de aanloop tot de bouw van de Westermoskee, verbonden aan de  
geschiedenis van de godsdienstvrijheid in Nederland. 
Boek | Atlas Contact (november 2014) 
€ 6.125    
 
38  
Santing, Froukje 
Een Turks dorp in Amsterdam 
Een portret van de “Kümbet-gemeenschap” in het Amsterdamse Geuzenveld.  
Artikel | De Groene Amsterdammer  
€ 4.200 (ingetrokken)    
 
39  
Schüren, Liselotte / Bas van Sluis 
VN-missie in Mali 
Een serie verhalende reportages over de impact op en het belang van het thuisfront, aan de 
hand van vier Noord-Nederlandse gezinnen.  
Serie artikelen | Dagblad van het Noorden / Leeuwarder Courant & speciale website  
€ 8.800    
 
40  
Sips, Maaike 
Transgender vader 
De ontwikkeling van transseksualiteit in Nederland, beschreven  aan de hand van het 
dubbelleven van een vader. 
Boek | Podium (najaar 2015) 
€ 1.750 (startsubsidie)  
 
41  
Tanis, Jilke 
Kameradinnen   
Een onderzoek naar de positie van vrouwen in de Duitse neonazi-scene. 
Artikel | De Correspondent (2015) 
€ 1.400 (Lirasubsidie) 
 
42  
Veld, Antje 
Biografie Kees Rijvers 
Leven en betekenis van een voetballegende: profvoetballer, trainer, coach en scout Kees 
Rijvers (1926). 
Boek | De Kring (2016) 
€ 1.750 (startsubsidie)    
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43  
Verbeek, Annemiek / Mona van den Berg (fotografie) 
Terug naar Marokko  
In het voetspoor van de Rotterdamse Chowki Tamin, wegens wangedrag uitgewezen naar 
zijn geboorteland Marokko.   
Fotoreportage | Vrij Nederland  (oktober 2014) 
€ 2.500    
 
44  
Verkerk, Rinke / Thijs Heslenfeld (fotografie) 
Kamp Al Za’atari 
Een fotoreportage over de fascinerende economie binnen het Syrische vluchtelingenkamp Al 
Za’atari, in grootte inmiddels de derde stad van Jordanië.  
Fotoreportage | Vrij Nederland (november 2014) 
€ 3.230    
 
45  
Vermeulen, Maite / Pieter van den Boogert (fotografie) 
De noodhulpmachine 
Diepgaand onderzoek naar hoe de radartjes van fondsenwerving, dataverzameling, transport 
en distributie wereldwijd in elkaar grijpen. 
Serie van 29 (foto)reportages | De Correspondent (afgerond februari 2015) 
€10.000    
 
46  
Vuijsje, Robert 
WK Brazilië  
Over de invloed van het WK-voetbal op arm en rijk in Brazilië, een van de belangrijkste 
opkomende economieën ter wereld. 
Artikel | Hard Gras (augustus 2014) 
€ 3.000    
 
47  
Wagt, Wim de  
Europa 1929 
Een reconstructie van de betekenis van het scharnierjaar 1929 voor de wording van Europa. 
Boek | Bas Lubberhuizen (najaar 2015) 
€ 8.615    
 
48  
Wals, Angela  
Sproets bende 
Een beschrijving van de problemen in het Arnhemse Spijkerkwartier in de jaren ’80, aan de 
hand van een van de bendeleden van toen. 
Boek | Querido (2016) 
€ 1.750 (startsubsidie)  
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49  
Wanrooij, Dirk 
Oproer 
Kroniek van de Egyptische revolutie, beschreven vanuit het perspectief van een groep jonge 
Egyptenaren. 
Boek | De Bezig Bij (maart 2015) 
€ 5.250    
 
50  
Weerd, Fleur de 
Land dat maar niet wil lukken  
Portret van Oekraïne aan de hand van ontmoetingen en interviews met inwoners.  
Boek| Atlas Contact (2015)  
€ 8.200    
 
51  
Wetzels, Hans  
Portugezen in Angola  
Reportage over jonge hoogopgeleide Portugezen die de crisis in eigen land ontvluchten en 
uitwijken naar de voormalige kolonie Angola. 
Artikel | De Groene Amsterdammer (september 2014) 
€ 2.020    
 
52  
Wiggen, Femke van 
Biografie Olga de Haas 
Leven en betekenis van de aan anorexia nervosa en alcoholverslaving lijdende 
balletdanseres Olga de Haas (1944-1978). 
Boek | De Geus (najaar 2015) 
€ 7.000    
        
In 2015 gehonoreerde projecten (aangevraagd in 2014) 
      
1  
Jonker, Saskia / Joris Kooiman 
Ondoorzichtige oliehandel 
Geen verdere projectinformatie ivm geheimhouding 
Serie artikelen | Het Financieele Dagblad (2015) 
€ 8.750   
 
2  
Dijck, Floor van / Jaïr Tchong  
Cultuurpaleizen 
Onderzoek naar de voorbereiding en de bouwkosten van zes recent opgeleverde theater- en 
concertzalen.  
Serie artikelen | The Post Online (2015) 
€ 2.000 (startsubsidie) 
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3 
Nuyens, Anoek / Michiel Cotterink (fotografie) 
Wat doe je als je een goed doel erft? 
Onderzoek naar het actuele maatschappelijke debat over ontwikkelingssamenwerking aan 
de hand van een bijzondere erfenis.  
Serie (foto)reportages | De Correspondent  
€ 3.000 
     
Toegekende subsidie in het kader van project Nieuwe Journalistiek   
    
1  
Schaap, Wijbrand  
De lezerscoöperatie 
Onderzoek naar de opmars van de lezerscoöperatie, een oude manier om lezers aan een 
medium te binden maar nu in een nieuw jasje. 
Serie artikelen | nieuwejournalistiek.nl (vanaf maart 2015) 
€ 2.200  
 
2  
Postema, Stijn  
Drone-journalistiek 
Een reportageserie over de zowel ontwrichtende als verrijkende opmars van drones binnen 
de journalistiek. 
Serie artikelen | nieuwejournalistiek.nl (vanaf maart 2015) 
€ 8.500 
 
3  
Pleijter, Alexander (coördinatie)  
Journalistieke startups in Nederland 
Diepgravend onderzoek naar de ontwikkelingen bij vijf journalistieke startups: 

 Blendle, door Catrien Spijkerman  

 De Correspondent, door Leendert van der Valk 

 Follow The Money, door Charlotte Govaert  

 Jalta, door Frank van Kolfschoten   

 The Post Online, door Arno van ‘t Hoog 
Serie artikelen | nieuwejournalistiek.nl (vanaf maart 2015) 
€ 81.000 (2014 t/m 2016)      
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           Bijlage 2 
 
Niet gehonoreerde subsidieverzoeken      
Van de 187 regulier aanvragen die in 2014 binnenkwamen, werden er 132 afgewezen 
waarvan 18 op formele gronden. Het ging om subsidieverzoeken die niet aan één of 
meerdere voorwaarden genoemd in de leidraad subsidieaanvragen voldeden (uitgave in 
eigen beheer, geen intentieverklaring uitgever / hoofdredactie, grotendeels afgerond).  
 
Het bestuur heeft 117 aanvragen op inhoudelijke gronden afgewezen. Drie verzoeken waren 
bij het afsluiten van het jaar nog in behandeling en zijn in 2015 gehonoreerd. 
 
De meest voorkomende redenen om verzoeken op inhoudelijke gronden af te wijzen 
waren: 

 het ontbreken van een journalistieke en/of actuele invalshoek (te algemeen, te veel 
een overzichtswerk, geschiedkundig, educatief of te persoonlijk van aard); 

 twijfel over de kwaliteit van het uiteindelijke product (opzet oppervlakkig, 
ondoordacht werkplan, twijfel over stijl en schrijfvaardigheid) 

 niet bijzonder genoeg, behorend tot reguliere journalistiek 

 te weinig nieuwswaarde, geen toegevoegde waarde; 

 te beperkt belang van het onderwerp voor een algemeen publiek (te specialistisch, te 
particulier); 

 de overtuiging dat het project ook zonder de steun van het fonds tot stand zal 
komen.  

 
Niet gehonoreerde projecten  
(In het kader van de vertrouwelijkheid is de projectnaam zo nodig enigszins veranderd) 
B = boek / A = artikel / SA = serie artikelen / F = fotoproject 
 
Project     Medium  Gevraagd bedrag in €  
1.   Afrikaanderwijk   B   28.000  
2.   Alzheimer    SA     6.000  
3.  Arctisch gebied   B   14.000  
4.  Armeense kwestie   B   11.500  
5.  Berggorilla's     A     1.000  
6.  Biografie artiest    B   53.200  
7.   Biografie artiest   B   10.500  
8.  Biografie artiest   B   11.550  
9.  Biografie artiest   B   15.000  
10.  Biografie crimineel    B   16.750  
11.   Biografie feministe   B   17.500    
12. Biografie militair   B   15.000  
13.  Biografie muzikant   B   15.000  
14.  Biografie muzikant   B     8.000  
15.  Biografie politicus   B   13.000  
16. Biografie politicus   B   20.000  
17. Biografie politicus   B     6.000  
18. Biografie predikant    B     5.687  
19. Biografie schrijfster    B     7.000  
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20. Biografie schrijfster   B   20.000  
21. Biografie schrijver    B   niet gespecificeerd  
22.  Biografie verraadster WO II  B     4.325  
23. Biografie verzetsvrouw WO II B     2.000  
24. Biografie weldoener    B   34.500  
25. Body World    A        525 
26. Bosnië-Herzegovina   B     5.000  
27. Burgemeester in WO II  B   17.500  
28. Componisten WO II    B   10.200  
29. Componisten WO II, II  B     4.700  
30. De nieuwe zorg   B   30.000  
31. De Rijn     B   10.500  
32. De Waddenzee   B   54.000  
33. Dienstmeisjes    B     5.775  
34. Doodstraf VS    B   10.000  
35. Doping in de sport   B   24.000  
36. Ecologische crisis   B     6.600  
37. Economie Latijns Amerika   SA     5.186  
38. Equatoriaal Guinee   B   26.500  
39. Eritrese vluchtelingen   SA   13.970  
40. Familiegeschiedenis WO II  B   14.530  
41. Filmkritiek     SA     5.750  
42. Fotoboek Suriname   F   18.750  
43. Fukushima    A     6.000  
44. Gasleiding Griekenland  F   16.000  
45. Geloven in China   B   13.575  
46. Gemeenschap in India   A   niet gespecificeerd  
47. Gemeenten en de zorg  SA     1.980  
48. Gemengde huwelijken  B   18.000  
49. Geremigreerde Marokkanen   A     1.350  
50. Geschiedenis Asterdorp  B   18.500  
51. Geschiedenis Hongaarse familie B     4.780  
52. Geschiedenis muziekensemble B     7.000  
53. Geschiedenis muzikante  B   10.000  
54. Geschiedenis NGO   B   20.000  
55. Geschiedenis stadswijk    B     9.500  
56. Geschiedenis tekenstudio  B   21.750  
57. Geschiedenis Veenhuizen  B   22.500  
58. Globalisatie     B   ingetrokken  
59. Grebbeberg    B     3.500  
60. Havenbewoners   B     7.875  
61. Hervormingen in de zorg  SA     6.336  
62. Hollywood    B   23.300  
63. Homo’s in het onderwijs   B     8.100  
64. Hoogbejaarden    F   24.500  
65. Hoogovens    B   18.640  
66. Huisartsen I    B   14.000  
67. Huisartsen II    B   14.000  
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68. ICT Politie    SA   10.000  
69. IJzeren gordijn   SA   20.000  
70. Israël en Palestina   B   10.500  
71. Jaren ’20 VS    B     5.000  
72. Jeugd in Israël / Palestina  SA   13.790  
73. Jeugdzorg    B     1.195  
74. Jeugdzorg II    B   44.105  
75. Jongeren in Europa I   A     7.000  
76. Jongeren in Europa II   B   18.000  
77. Kinderen NSB’ers   B   10.000  
78. Kindertehuis Afrika    A     3.957  
79. Klassieke muziek   B   23.300  
80. Klimaatverandering Jakarta  SA   30.820  
81. Kraakbeweging    B     7.875  
82. Kunst Maasvlakte   B     1.500  
83. Leven in LA    SA   10.750  
84. Libanese activist   B     8.604  
85. Lobby-cultuur Brussel   SA     1.681  
86. Lokale democratie   B   10.000  
87. Medische zorg Curaçao  B     6.300  
88. Mensbeeld in de kunst  B     7.000  
89. Middellandse Zee    B   16.400  
90. Migratie Afrika-Europa  B     5.850  
91. Migratiebeleid   B   20.000  
92. Mozambique    SA     3.687  
93. Muziek Zeeland   B   11.918  
94. Natuur Veluwe    B     5.950  
95. Omzwervingen kunstobject  B   20.010  
96. Papoea’s     A   ingetrokken 
97. Particuliere initiatieven  SA     8.500  
98. Paus Franciscus   B     1.500  
99. Pedofilie    B     9.000  
100. Positie vrouwelijke journalisten B     16.630 
101. Postcodeloterij   B   16.979  
102. Provinciale verkiezingen  SA   40.000  
103. Provo     B     8.500  
104. PTSS bij Nederlandse militairen B     5.006  
105. Sektes      SA     4.200  
106. Smaak     B     3.800  
107. Soedan     SA     3.490  
108. Speels leren     B     9.600  
109. Srebrenica    B     5.000  
110. Sterven    B   15.750  
111. Suiker     B     7.500  
112. Surinaamse muziek    B   15.500  
113. Textielindustrie   SA     9.434  
114. Tour de France   B   19.475  
115. Transgenders    B   21.800  
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116. TTIP-verdrag    A     3.500  
117. Vliegramp Libië   B   16.750  
118. Voetbaltrainer    B   17.350  
119. Vrouwelijke ministers   B     6.500 
120. Vrouwen in Afghanistan  SA     5.000  
121. Vrouwenbeweging Groningen B   12.600  
122. Vruchtbaarheidsbehandelingen SA     8.450  
123. Wandelingen Nederland  A/B     2.395  
124. Wegwerpluiers   SA     4.000  
125. Weidevogel    B   10.750  
126. Weigerartsen    B     5.000  
127. Werken op het water   B   21.000  
128. WO II in Benschop   B   18.100  
129. WO II in Leveroy   B   17.500  
130. Yoga in Afrika    A     4.810  
131. Zusters kunstschilder    B   17.000  
132. Zwarte scholen   A     1.875  
 
Nieuwe Journalistiek  
1.  Kunstkritiek    A     1.400  
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           Bijlage 3 
 
Financiële afwikkeling 
 
Bij de bepaling van de omvang van het subsidiebedrag wordt uitgegaan van de volgende 
normen: 

 onkosten (reis-, verblijf- en kantoorkosten) worden à fond perdu toegekend; 

 honorariumbijdrage van € 1.750 per maand (het aantal maanden is begrensd); 

 bij boekprojecten moeten honoraria tot 75 % van het uitgekeerde bedrag worden 
terugbetaald uit eventueel te ontvangen royalty’s; 

 van de toegekende subsidie wordt bij aanvang tweederde deel uitgekeerd, het 
resterende bedrag wordt overgemaakt nadat het project is voltooid, de publicatie in 
het bezit is van het Fonds BJP en aan alle andere voorwaarden is voldaan; 

 desgevraagd moet de ontvanger van subsidiegelden een afrekening overleggen van 
de gemaakte kosten.  

 
Het is mogelijk dat bij wijze van uitzondering, op grond van het bijzondere karakter van 
een aanvraag of project, van deze regels wordt afgeweken. 
 
Het Fonds kan ertoe besluiten de subsidie geheel of gedeeltelijk terug te vorderen dan wel 
de resterende subsidie niet uit te betalen, indien: 

 het project niet, of niet geheel, wordt uitgevoerd binnen de afgesproken termijn; 

 het project niet overeenkomstig de door het Fonds BJP gehonoreerde aanvraag is 
uitgevoerd; 

 de aanvrager in strijd handelt met de in de leidraad vastgelegde voorwaarden; 

 een voor de beoordeling van de aanvraag relevante omstandigheid niet of onjuist is 
vermeld; 

 de door het Fonds BJP verleende steun niet in de publicatie(s) is vermeld. Het fonds 
kan, op grond van een met redenen omkleed verzoek van degene aan wie subsidie is 
verleend, besluiten van terugvordering af te zien. 
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           Bijlage 4 
Afgeronde projecten 2014 
Nadere informatie over de in 2014 met steun van het Fonds BJP verschenen publicaties is te 
vinden op www.fondsbjp.nl/publicaties/2014-2/  
 

 

Aa, Gerbert van der 
Terug naar Timboektoe. Een reis naar de Toearegs in Mali  
boek | Atlas Contact 
 

 

 
Ballegeer, Daan 
Ons Europa is niet dan van hen. Op zoek naar een toekomst voor ons 
continent  
boek | De Bezige Bij Antwerpen 

 

Beek, Sjors van   
De werking van de verzorgingsstaat  
serie artikelen | De Groene Amsterdammer  
 

 

Berge, Tom van den 
Een vrij en gelukkig Indonesië. H.J. van Mook, 1894-1965  
boek | Thoth 

 

Bergen, Annegreet van   
Gouden jaren. Hoe ons dagelijks leven in een halve eeuw onvoorstelbaar is 
veranderd  
boek | Atlas Contact 
 
 

 

Boer, Hester den & Bram Logger  
De economie van het voetbal: Dromen van Camp Nou 
Serie artikelen | De Groene Amsterdammer 
 
 

 

Broer, Tijs  
Langs de kust. De Nederlanders en de zee  
boek | Prometheus / Bert Bakker 

http://www.fondsbjp.nl/publicaties/2014-2/
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Brunt, Emma  
De Nieuwe Armoede  
serie artikelen | De Groene Amsterdammer 
 
 

 

Crijnen, Ton  
Kardinaal Ad Simonis. Kerkleider in de branding, een biografie  
boek | Valkhofpers 
 
 
 
 

 

Dekker, Daan  
De Brazilianen. Het verhaal van onze Braziliaanse voetballers  
boek | Thomas Rap 
 
 
 

 

Derks, Thea   
Reinbert de Leeuw. Mens of melodie 
boek | Leporello 
 
 
 

 

Dersjant, Theo  
Oud bestuur. Een jaar ongenode gast bij een waterschap  
boek | Klapwijk & Keijsers 
 
 
 

 

Doppert, Monique  
Bassel. Van nerd tot spil in het Syrische verzet  
longread | Fosfor 
 
 
 
 

 

Emous, Kirsten  
De Doolhof van tante An. Zoektocht naar een toekomst met minder dementie  
boek | Gibbon 
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Geerdink, Frederike  
De jongens zijn dood. Een journalistieke reis naar de kern van de Koerdische 
kwestie in Turkije  
boek | Spectrum 
 
 

 

Haerynck, Jan  
De luchtkunstenaar. Jan Hoet  
boek | De Bezige Bij 
 
 
 

 

Hoek, Anne-Lot   
Een vuil oorlogje op Bali  
artikel | NRC Handelsblad 
 
 
 

 

Horst, John ter  
Muskietengat. Een vergeten geschiedenis van de VOC in Cambodja  
boek | Atlas Contact 
 
 
 
 

 

Hulst, Hans  
Birmese lente. De nadagen van de dictatuur in Myanmar  
boek | Prometheus / Bert Bakker  
 
 
 

 

Karels, Jan Kees  
Verborgen leerkrachten   
serie artikelen | Reformatorisch Dagblad 
 
 
 

 

Karskens, Arnold  
De zaak-Zorreguieta   
boek | Querido 
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Kleinnijenhuis, Jan & Martijn Roessingh & Margo Smit  
LuxLeaks. Belastingontwijking voor gevorderden  
serie artikelen | Trouw 
 
 
 

 

Kok, Auke  
Vrolijke zwarte maandag. Het verhaal van de beschieting op de Dam in mei 
1945  
artikel / longread | Vrij Nederland / Fosfor 
 
 

 

Kolsloot, Maarten  
Strike out. De verwoeste droom van de talentvolle honkbalbroers Halman  
boek | De Kring 

 

 

 
Kosters, Robert  
Hoe Jan Bennink miljoenen opstreek met een troebele koffiedeal  
artikel | Follow The Money / Vrij Nederland  
 
 
 

 

Lakmaker, Joosje  
Esther de Boer-Van Rijk. Hollands populairste actrice  
boek | Wereldbibliotheek 
 
 
 

 

Leeuwen, Lizzy van   
De Hanenbalken. Zelfmoord op het platteland  
boek | Atlas Contact 
 
 
 

 

Marselis, Daan  
Zicht op de zorg  
serie artikelen | Trouw  
 
 
 

 

Milikowski, Floor  
Het nieuwe gezicht van Nederland  
serie artikelen | De Groene Amsterdammer 
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Mulder, Frank  
Allemaal connected  
serie artikelen | De Groene Amsterdammer 
 
 
 

 

Nelissen, Niek  
Als je het een beroep kunt noemen. Gesprekken met Bernard Haitink over 60 
jaar componeren  
boek | Thoth 
 
 

 

Neuvel, Koos  
Alzheimer. Biografie van een ziekte  
boek | Podium 
 
 
 

 

Nuyens, Anoek & Lynn Berger  
Dossier Staatsgeheimen 
serie artikelen | De Correspondent 
 
 
 

 

Rijken, Kemal  
De Westermoskee. En de geschiedenis van de Nederlandse godsdienstvrijheid  
boek | Atlas Contact 
 
 
 
 

 

Roodenburg, Linda   
Zie de mens. Over kijken en bekeken worden  
boek | Atlas Contact 
 
 
 

 

Rootselaar, Florentijn van  
Wat doet denken? De mens is een machine  
serie artikelen | Trouw 
 
 
 

 

Smit, Jan  
De opdracht. Of de vele gezichten van Herman Wijffels  
boek | Balans 
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Stam, Huib  
Eetsprookjes. Nieuwe feiten, oude misverstanden en goed nieuws over eten 
en gezondheid 
boek | De Bezige Bij 
 
 
 

 

Vahl, Rutger  
Misschien wordt ’t morgen beter. Cornelis Vreeswijk, de blues tussen 
Stockholm en IJmuiden 
boek | Nijgh & Van Ditmar 
 
 

 

Valk, Eva de  
Silicon Valley. Waar de toekomst wordt gemaakt  
boek | Lebowski 
 
 
 

 

Verbeek, Annemiek & Mona van den Berg (fotografie)  
Terug naar Marokko. Chowki woont nu in Tanger  
(foto)reportage | Vrij Nederland 
 
 
 

 

Verkerk, Rinke & Thijs Heslenfeld (fotografie)  
Hoe 116.000 lasten 116.000 mensen werden  
(foto)reportage | Vrij Nederland 
 
 
 

 

Vermeulen, Maite & Pieter van den Boogert (fotografie)  
De Noodhulpmachine  
serie (foto)reportages | De Correspondent (maart 2014 – februari 2015) 
 
 
 

 

Vlieger, Jessica de  
Bodemloze putten. De drie grootste bouwfiasco’s van de Rabobank  
artikel | de Volkskrant / Follow The Money 
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Vrieze, Jop de  
Allemaal beestjes. Hoe bacteriën ons gezond houden  
boek | Maven Publishing 
 
 
 

 

Wetzels, Hans  
Portugezen in Angola. Iedereen is hier voor de centen  
artikel | De Groene Amsterdammer 
 
 
 

 

Withoud, Mario  
Almere Diep  
serie artikelen | Almere deze week 

 

Afgeronde projecten 2014 Nieuwe journalistiek 
 

 

Blanken, Henk & Wim de Jong 
Handboek verhalende journalistiek  
boek | Atlas Contact 
 
 
 
 

 

Schram, Eva 
Deep Web 
artikel | Villamedia Magazine 

 
 
 
 
 

 



 

FONDS BIJZONDERE JOURNALISTIEKE PROJECTEN, Amsterdam

 

BALANS (na resultaatverdeling)

 

 

€ € € €

VASTE ACTIVA 

Materiële vaste activa 2.629 -                       

VLOTTENDE ACTIVA 

Vorderingen en overlopende activa 27.705 21.340

Liquide middelen 789.483 783.192

817.188 804.532

Totaal activa 819.817 804.532

EIGEN VERMOGEN

Algemene reserve 122.952 115.860

Bestemmingsfonds OCW 52.007 4.548

Bestemmingsreserve restant 

subsidie OCW 2009-2012 164.179 197.109

339.138 317.517

 

KORTLOPENDE SCHULDEN EN

OVERLOPENDE PASSIVA

Nog te betalen subsidies 463.651 470.044

Belastingen en premies sociale verzekeringen 1.919 1.862

Overige schulden 15.109 15.109

480.679 487.015

Totaal passiva 819.817 804.532

31 december 2014 31 december 2013



EXPLOITATIEREKENING

Begroting

 fte 2014 2014 2013

 (aantal) € € €

BATEN

Directe opbrengsten

Overige inkomsten

Royalties 49.587 40.000 61.216

Totale opbrengsten 49.587 40.000 61.216

Subsidie Ministerie OCW

Structurele subsidie OCW 396.698 397.800 396.698

Loonbijstelling 2.364 1.083

Frictiekostenvergoeding -                 22.418

Overige bijdragen uit private middelen

Lirafonds 10.099 15.000 15.903

Boy Tripfonds -                 3.000               

Totale subsidies/bijdragen 409.161 412.800 439.102

Totale baten 458.748 452.800 500.318

LASTEN

Beheerlasten

Beheerlasten personeel 81.709 74.000 67.151

0,40 81.709 74.000 67.151

0,60

Beheerlasten materieel 39.991 32.000 30.064

Totaal beheerlasten 121.700 106.000 97.215

Activiteitenlasten

Activiteitenlasten personeel -                 -                    -                       

Activiteitenlasten materieel 322.725 357.000 425.105

Totaal activiteitenlasten 322.725 357.000 425.105

Totale lasten 444.425 463.000 522.320

Saldo uit gewone bedrijfsvoering 14.323 -10.200 -22.002

Saldo rentebaten en -lasten 7.298 10.200 11.673

Exploitatieresultaat 21.621 -                    -10.328

Waarvan vast contract

Waarvan tijdelijk contract



Resultaat verdeling:

Toevoeging algemene reserve 7.092 873

Toevoeging bestemmingsfonds OCW 47.459 4.548

Onttreking bestemmingsreserve restant 

subsidie OCW 2009-2012 -32.930 -15.750

21.621 -10.329

De ontvangen OCW subsidie in het jaar 2014 vormt 87% van de totale inkomsten van het Fonds. De 

toevoeging van het resultaat aan de bestemmingsfonds OCW is in overeenstemming met dit 

percentage.



GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

 

Grondslagen van waardering

Tenzij hieronder anders is vermeld zijn activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Grondslagen van resultaatbepaling

De kosten zijn gewaardeerd tegen historische uitgaafprijzen.

De verantwoording van royalties vindt plaats op basis van het kasstelsel.

Het resultaat wordt bepaald als het saldo van de op de verslagperiode betrekking hebbende opbrengsten en kosten.



KASSTROOMOVERZICHT 

2014 2013

€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Exploitatieresultaat 21.621 -10.329

Afschrijving materiële vaste activa 91 -                       

Bruto kasstroom uit operationele activiteiten 21.712 -10.329

Mutatie vorderingen -6.365 -3.312

Mutatie kortlopende schulden -6.336 -85.986

Netto kasstroom uit operationele activiteiten -12.700 -89.298

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa 2.720 -                      

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 2.720

Mutatie liquide middelen 6.292 -99.627

Liquide middelen einde boekjaar 789.484 783.192

Liquide middelen begin boekjaar 783.192 882.819

Mutatie liquide middelen 6.292 -99.627

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.



TOELICHTING OP DE BALANS 

MATERIËLE VASTE ACTIVA 

Het verloop van de materiële vaste activa in 2014 is als volgt:

Totaal Computers Meubilair

€ € €

Aanschafwaarde begin boekjaar 5.870 895 4.975

Cum. afschrijvingen -5.870 -895 -4.975

Boekwaarde per begin boekjaar -                    -                       -                       

Mutaties in boekjaar

Investeringen 2.720 2.720 -                       

Afschrijvingen -91 -91 -                       

2.629 2.629

Aanschafwaarde per ultimo boekjaar 8.590 3.615 4.975

Cum. afschrijvingen t/m 2014 -5.961 -986 -4.975

Boekwaarde per ultimo boekjaar 2.629 2.629 -                       

31 december 31 december

2014 2013

€ €

VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA

Nog te ontvangen subsidie Lira Fonds 18.012 7.500

Rente 1.452 2.589

Subsidie ingetrokken projecten 5.300 4.692

Vooruitbetaalde kosten 1.307 4.925

Waarborgsom huur 1.634 1.634

Pensioen -                    -                       

27.705 21.340

LIQUIDE MIDDELEN

Hoog rendement deposito 679.451 770.797

ABN AMRO bank 109.975 12.384

Kas 57 11

Kruisposten -                    -                       

789.483 783.192

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van Het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. 

De post subsidie ingetrokken projecten betreft een bedrag dat in het verleden is uitbetaald als subsidie voor een project 

dat echter niet is uitgevoerd. Om die reden wordt de subsidie teruggevorderd.



31 december 31 december

2014 2013

€ €

EIGEN VERMOGEN

Algemene reserve 122.952 115.860

Bestemmingsfonds OCW 52.007 4.548

Bestemmingsreserve restant subsidie OCW 2009-2012 164.179 197.109

339.138 317.517

Het verloop van het eigen vermogen kan als volgt worden weergegeven:

Algemene reserve

Stand begin boekjaar 115.860 114.987

Resultaatbestemming 7.092 873

Stand eind boekjaar 122.952 115.860

De algemene reserve geeft het vrijbesteedbaar vermogen van de organisatie weer. 

Het bestuur streeft naar een gewenste omvang van het vermogen van 1,5 maal de jaarlijkse beheerlasten. 

Deze omvang is gewenst om de projecten te kunnen afwikkelen en de verplichtingen richting personeel 

en derden bij discontinuïteit te kunnen voldoen. 

Bestemmingsfonds OCW

Stand begin boekjaar 4.548 212.859

Overheveling naar bestemmingsreserve 

restant subsidie OCW 2009-2012 -                    -212.859

Resultaatbestemming 47.459 4.548

Stand eind boekjaar 52.007 4.548

Bestemmingsreserve restant subsidie OCW 2009-2012

Stand begin boekjaar 197.109 -                    

Overheveling van bestemmingsfonds OCW 212.859

Resultaatbestemming -32.930 -15.750

Stand eind boekjaar 164.179 197.109

NOG TE BETALEN SUBSIDIES

Nog te betalen subsidies 463.651 470.044

BELASTINGEN EN PREMIES SOCIALE VERZEKERING

Loonheffing/bedrijfsvereniging 1.919 1.862

1.919 1.862

OVERIGE SCHULDEN

Nog te besteden subsidie Boy Tripfonds 3.400 3.400

Nog te besteden subsidie Lira Fonds 2.398 1.985

Accountant 4.500 4.500

Reservering vakantiegeld 2.812 2.721

Boekhouding /salarisadministratie 2.000 1.500

Nog te betalen -                    1.003

15.109 15.109



SPECIFICATIE EXPLOITATIEREKENING

2014 2013

€ €

BEHEERLASTEN

Beheerlasten personeel

Salarissen 59.090 50.036

Reservering vakantiegeld 4.703 4.030

Sociale lasten 6.564 5.440

Bijdrage ziektekostenverzekering 4.695 4.174

Teruggaaf premie WAO/WIA -                    -381

Pensioenlasten 4.664 1.970

Onkostenvergoedingen 886 817

Diversen 1.107 1.065

Bijzondere uitkering -                    -                       

81.709 67.151

Beheerlasten materieel

Huisvesting 14.191 11.015

Kantoorkosten 6.554 6.062

Accountantskosten 5.408 4.217

Boekhouding 3.150 1.558

Algemene publiciteitskosten 1.823 1.945

Bestuurskosten 5.065 2.029

Afschrijvingskosten 91 -                       

Advieskosten 3.270 2.822

Salarisadministratie 439 416

39.991 30.064

ACTIVITEITENLASTEN

Activiteitenlasten materieel

Verleende subsidies OCW 305.780 416.574

Verleende subsidie Lirafonds 2.900 7.500

Lirafonds correspondentenprijs 7.199 8.403

M.J. Brusseprijs 17.546 19.318

Verleende subsidie Boy Tripfonds -                    3.000

Subsidie ingetrokken projecten -43.630 -45.440

Nieuwe Journalistiek

Nieuwe Journalistiek Coördinatie 11.631 -                       

Nieuwe Journalistiek Bouw website 6.147 -                       

Nieuwe Journalistiek Startups-projecten 4.864 -                       

Nieuwe Journalistiek Overige projecten 10.288 15.750

322.725 425.105

Voor specificatie van de post verleende subsidies 2014 verwijzen wij naar het Bestuursverslag.



PRESTATIEVERANTWOORDING

Overige instellingen 2014 Voorgenomen 2013

aantal activiteiten aantal

Toegekende projecten 52  63

Toegekende projecten Nieuwe Journalistiek 3 2

WET NORMERING TOPINKOMENS

Naam: M.H.B.B. Wolf

Beloning: € 40.670

Onkostenvergoeding: € 450

Functie: Directeur

Duur dienstverband: 1 januari 2014 - 31 december 2014

Omvang dienstverband: 24 uur per week

Naam: G. van der Wal

Beloning: € 8.976

Onkostenvergoeding: -

Functie: Directeur

Duur dienstverband: 1 januari - 28 februari 2014

Omvang dienstverband: 24 uur per week


