Stichting 1877, verslag 2021
Activiteiten:
De Nobelprijs voor de Vrede ging dit jaar naar twee journalisten: de Filipijnse Maria Ressa en de Rus
Dmitri Muratov, beiden hoofdredacteur van een onafhankelijk nieuwsmedium, dat ze zelf mede
hebben opgericht. Ressa van de compromisloze digitale nieuwssite Rappler, die bijvoorbeeld
onthulde hoe Duterte in zijn verkiezingscampagne geraffineerd nepnieuws inzette via sociale media;
Muratov tot voor kort van Novaja Gazetta, de krant die al vanaf 1995 de luis in de pels van Poetin is.
Ze kregen de prijs toegekend voor hun moedige gevecht voor de vrijheid van meningsuiting in landen
waarin journalisten steeds meer de mond wordt gesnoerd en waarin regeringen de waarheid steeds
meer manipuleren.
Nederland is uiteraard niet te vergelijken met de Filipijnen en Rusland, maar bij alle analyses over de
opgefokte stand van het land door de coronacrisis wordt ook steeds nadrukkelijker naar de
journalistiek gewezen. Weegt daarin niet de sensatie, dat wil zeggen de roep om kijkcijfers en clicks,
te zwaar? Is er niet te veel aandacht voor de extremen? Nemen journalisten wel genoeg ruimte
nemen voor veeleisende onderzoeksjournalistiek en intellectuele verdieping?
Juist deze veeleisende onderzoeksjournalistiek is het soort journalistiek van journalisten van alle
media dat Stichting 1877 ondersteunt via zijn eigen Fonds 1877 voor diepgravende journalistiek.
Telkens gaat het daarbij om verhalen die om gedegen onderzoek vragen, en dus een buitengewoon
tijdsbeslag.
Daarnaast draagt Stichting 1877 bij aan de opleiding van jonge journalisten. Dit gebeurt via het via de
Masterclass van Investico, platform voor onderzoeksjournalistiek, via het Martin van Amerongen
Fellowship en via het FBJP Traineeship Onderzoeksjournalistiek. Tevens steunt Stichting1877 literair
tijdschrift De Gids en diverse grotere en kleinere culturele doelen.
Dit alles was niet mogelijk geweest zonder de vele honderden particuliere gevers die Stichting 1877
ieder jaar weer ondersteunen. Wij danken hen hartelijk, evenals de Hartwig Foundation (co-financier
van Fonds 1877); Nederlands Letterenfonds (co-financier van De Gids) en Stichting Democratie en
Media (co-financier van het Martin van Amerongen Fellowship) voor hun genereuze steun.
Projecten die in 2021 ondersteuning kregen:
•
•
•
•

•

De masterclass van Stichting Investico, een non-profit platform voor opleiding en
journalistiek onderzoek, mede opgericht door De Groene Amsterdammer;
De Gids, steunfinanciering voor dit 184 jaar oude literair tijdschrift;
Het Martin van Amerongen-fellowship. Twee jonge journalisten krijgen een jaar de tijd om
ter redactie van De Groene Amsterdammer het metier te leren, met ook in 2021 weer een
bijzondere aandacht voor kandidaten met een bi-culturele achtergrond.
Diverse onderzoeksjournalistieke projecten: Journalisten die in aanmerking willen komen
voor een bijdrage in de buitengewone kosten voor arbeidsintensieve journalistieke
verdieping, kunnen een beroep doen op projectsteun van Fonds1877; De stichting steunde
het jaarcongres van de Vereniging van Onderzoeksjournalisten en het FBJP Traineeship
Onderzoeksjournalistiek.
Diverse grotere en kleinere culturele doelen: Het jaarcongres van de vereniging van
onderzoeksjournalisten VVOJ.

Financiële verantwoording 2021:
Resultaten 2021
Inkomsten
Donateursactie De Groene Amsterdammer
Nederlands Letterenfonds
Stichting Democratie en Media
Legaten en donaties
Uitgaven
Investico, masterclasses
De Gids
Martin van Amerongen fellowship
Fonds1877, onderzoeksjournalistiek
Traineeship onderzoeksjournalistiek
Diversen

€
€
€
€
€
€
€
Administratie, kosten donatiecampagne€
accountant, bankkosten
€

Resultaat Stichting 1877

€
€
€
€
€

190.875
15.000
20.000
100.000
325.875

30.000
15.000
103.323
158.924
25.000
2.912
335.159
22.170
5.750
€
-/- €

363.079
37.204

Balans per 31 december 2021
Activa
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal

€
€

20.000
311.244
€

331.244

Passiva
Algemene reserve
Bestemmingsfonds Fonds 1877
Kortlopende schulden
Totaal

€
€
€

153.046
150.000
28.198
€

331.244
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