Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI vermogensfondsen
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Algemene gegevens fonds
Naam

Stichting Democratie en Media

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 1 9 7 5 3 2

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

Spuistraat 112 D

Telefoonnummer

0 2 0 5 3 0 0 3 0 0

E-mailadres

info@stdem.org

Website (*)

www.stdem.org

RSIN (**)

0 0 9 7 2 3 3 0 4

Actief in sector (*)

- Primaire sector - Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen
is uw fonds actief? (*)

M.n. Nederland en landen binnen Raad van Europa
5

Aantal medewerkers (*)
Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw fonds.

Statutair bestuur van het fonds
Voorzitter

Nienke Venema

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid

IB 115 - 1Z*2FOL 

Overige informatie
bestuur (*)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Stichting Democratie en Media heeft een raad van toezicht en een statutair
bestuurder/directeur.

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van het fonds. Wat wil
het fonds bereiken?

1. Het beïnvloeden van de openbare mening in Nederland en waar mogelijk
daarbuiten in de geest van de denkbeelden, welke zijn voorgestaan in het tijdens de
Duitse bezetting in Nederland verschenen illegale blad Het Parool.
2. Het bevorderen van pluriforme opiniërende media in een democratisch
staatsbestel.
3. Het steunen van de nagelaten betrekkingen van hen, die op grond van hun
medewerking aan het illegale blad Het Parool, van het leven zijn beroofd of anderszins
zijn getroffen.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht het fonds?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Stichting Democratie en Media verleent doorlopend financiële steun aan projecten,
organisaties of individuen die bijdragen aan de verwezenlijking van haar
doelstellingen. Daarbij kan het gaan om bijvoorbeeld publicaties, lezingen,
documentaires, tentoonstellingen, stimulerende initiatieven zoals de training van
journalisten. Deze steun kan de vorm hebben van een subsidie, een lening of een
andere investeringsvorm.
Stichting Democratie en Media biedt personen en organisaties die haar doelstellingen
bevorderen waar nodig (extern) organisatieadvies en trainingen. Daarnaast verbindt
ze relevante partijen met elkaar waar gewenst. Ook organiseert ze jaarlijks de 5
februariherdenking.
Naast het reguliere subsidiebeleid staat de stichting ook steeds meer open voor
samenwerking met organisaties en initiatieven buiten Nederland wier doelstellingen
passen bij de stichting. Zo is de stichting één van de initiatiefnemers van de European
Press Prize, een Europese prijs voor kwaliteitsjournalistiek die in 2012 werd
gelanceerd.

Hoe krijgt het fonds
inkomsten?

SDM is een onafhankelijke stichting met een eigen vermogen. Het grootste deel
hiervan is geïnvesteerd in mediabedrijven, namelijk DPG Media (o.a. De Volkskrant,
Trouw en Het Parool) en De Correspondent. Via deze investeringen ondersteunt SDM
waarheidsvinding en de pluriformiteit van het Nederlandse medialandschap. Naast
preferente aandelen heeft SDM in DPG Media en De Correspondent ook een
prioriteitsaandeel, waarmee de onafhankelijkheid en identiteit van de titels wordt
bewaakt. Uit de investering in DPG Media ontvangt SDM dividend.
Het vermogen van Stichting Democratie en Media wordt beheerd door
vermogensbeheerders bij ABN AMRO MeesPierson en IBS Capital Allies. Zij
ontvangen voor hun diensten een sector conforme vergoeding. Het aan de
vermogensbeheerders verstrekte mandaat is gebaseerd op het Beleggingsstatuut van
de Stichting. Het rendement wordt ingezet voor de doelstellingen van de Stichting.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw fonds vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

Stichting Democratie en Media ondersteunt projecten, organisaties en initiatieven die
bijdragen aan onafhankelijke, kritische media en een sterke democratische rechtstaat,
waarbij het algemeen belang vooropstaat en die bijdragen aan de doelstellingen van
de Stichting. Ook worden vanuit het vermogen zogenaamde missie gerelateerde
investeringen gedaan in bedrijven die de doelstellingen van de stichting bevorderen.
Het vermogen van SDM wordt beheerd door vermogensbeheerders bij ABN AMRO
MeesPierson en IBS Capital Allies. Daarnaast heeft SDM een spaarrekening bij
ABNAMRO. Het investeringsbeleid van Stichting Democratie en Media is er in principe
op gericht het vermogen van de stichting in stand te houden. De kapitaalopbrengsten
worden aangewend voor de realisering van de doelstelling van de stichting.

https://www.stdem.org/wie-zijn-we/anbi/

Open

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Leden van de raad van toezicht van Stichting Democratie en Media ontvangen een
sectorconforme vergoeding per vergadering. Daarnaast wordt voor extra
werkzaamheden die niet vallen onder de functie van toezichthouder een
onkostenvergoeding verstrekt

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Omdat Stichting Democratie en Media zich in 2021 heeft toegelegd op een
strategische herijking van haar doelstellingen en activiteiten, is in dit jaar substantieel
minder geld besteed aan het financieren van derden dan oorspronkelijk begroot.
Eventueel kan in 2022 worden besloten om het subsidiebudget eenmalig te verhogen.
Er is één oproep tot aanvragen gelanceerd voor projecten die bijdragen aan de doelstel

Directie en medewerkers van Stichting Democratie en Media ontvangen een
sectorconform salaris. Er is geen sprake van een CAO.

In 2021 heeft Stichting Democratie en Media 126 aanvragen voor project- en
organisatiefinanciering behandeld. In totaal is er voor meer dan €3,4 miljoen
aangevraagd en zijn er toekenningen gedaan voor in totaal € 542.619. Daarnaast is er
€ 860.000 uitgegeven aan meerjarige toekenningen uit voorgaande jaren.
In 2021 heeft de stichting daarnaast $500.000 gedoneerd aan het Media Development
Investment Fund, dat op professionele wijze investeert in onafhankelijke media in
landen waar persvrijheid onder druk staat.
Stichting Democratie en Media had op 31 december 2021 een minderheidsbelang in
twee mediabedrijven, te weten DPG Media (voorheen De Persgroep Nederland) (14,27
procent) en De Correspondent B.V. (10 procent). De stichting vervult deze rol als
aandeelhouder op betrokken wijze, maar in geen van deze bedrijven is sprake van
invloed van betekenis in juridische zin op het zakelijke en financiële beleid.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

Open
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Staat van baten en lasten
Jaartal van deze Staat van baten en lasten
Vul het verslagjaar in. Als u daarna verdergaat verschijnen
automatisch de jaartallen boven de kolommen.

2 0 2 1

Als een rubriek niet van toepassing is, kan € 0 worden ingevuld.

Baten

Rekening

Rekening (*)

Begroting (***)

2021

2020

2022

Opbrengsten beleggingen

€

13.601.861

€

4.351.996

Minus: Kosten beleggingen (alle kosten in relatie tot
het beleggen en in het standhouden van het vermogen)

€

285.633

€

263.386

Subtotaal netto beleggingsresultaat

€

13.316.228

€

4.088.610

Overige baten

€

989.645

€

44.761

Totale baten

€

14.305.873

€

4.133.371

€

-280.000

Doelbesteding/giften/donaties

€

1.974.932

€

2.697.938

€

3.449.141

Personeelskosten

€

463.154

€

434.754

€

437.661

Huisvestingskosten

€

79.039

€

76.344

€

103.190

Administratiekosten algemeen

€

46.391

€

40.905

€

48.180

Administratiekosten aanvragen/giften/projecten

€

34.822

€

94.939

€

179.905

ICT kosten

€

26.760

€

23.150

€

45.000

Bestuurskosten

€

47.360

€

80.354

€

66.400

Communicatiekosten

€

17.144

€

15.419

€

45.000

Financiële kosten

€

-36.517

€

-39.453

€

Afschrijvingen

€

7.407

€

8.638

€

10.000

Overige lasten

€

76.287

€

928.140

€

105.000

Totale lasten

€

2.736.779

€

4.361.128

€

4.489.477

–

+

€

–

+

€

280.000

€

-280.000

€

–

+

Lasten

+
+

Resultaat (saldo van Totale baten en Totale lasten)

(*) Optioneel, niet verplicht

€

11.569.094

+
+

€

-227.757

(***) U mag bij de begroting ook volstaan met het invullen van de voorgenomen bestedingen

+
+

€

-4.769.477
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef een toelichting op de
staat van baten en lasten.
Of vul de url naar de
jaarrekening in als hier een
toelichting in is opgenomen.
Geef ook op de begroting
of de voorgenomen
bestedingen een toelichting.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

Open

