Stichting 1877, verslag 2019
Activiteiten:
Afgelopen jaar haalde onderzoeksjournalistiek die mogelijk is gemaakt met ondersteuning van
Stichting 1877 het nieuws, leidde tot Kamervragen en soms zelfs direct politiek ingrijpen. Zo toonden
onderzoeksjournalisten aan dat het personeelstekort in de geestelijke gezondheidszorg tot dodelijke
slachtoffers lijdt en dat in steeds meer instellingen de zogenaamde ‘zorgbeveiliger’ is te vinden: een
potige bewaker die niets weet van psychiatrische aandoeningen.
Er werd geschreven over malafide Russische miljardairs die hun geld witwassen via Nederlandse
banken. Over hoe de politie de criminaliteitscijfers kunstmatig laag houdt. Over hoe ook Nederlandse
artsen volop zware, verslavende pijnstillers voorschrijven. Over hoe Tata Steel in IJmuiden volgens
een alternatieve berekening minstens twintig procent meer CO2 uitstoot dan het bedrijf officieel
rapporteert. Over de bom die onder ons pensioenstelsel ligt, omdat werkgevers slecht administreren
of domweg de boel oplichten en geen premie afdragen.
Betrouwbare, onafhankelijke berichtgeving, die al te gemakkelijke waarheden onderuit haalt, vormt
een essentieel onderdeel van een goed functionerende democratische rechtsstaat. Dat is precies 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
Martin van Amerongen Fellowship en de Masterclass van Investico, platform voor
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 Project Antarctica); Het
Prins Bernard Cultuurfonds en Bankgiroloterijfonds (co-financiers van Project Antarctica); Stichting
Democratie en Media en Stichting Educatie en Cultuur (co-financiers van het Martin van Amerongen
Fellowship) en de Hofstee Stichting voor hun genereuze steun.
Projecten die in 2019 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 182 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 2019 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.
• Diverse grotere en kleinere culturele doelen: Project Antarctica, een innovatieve literaire
online collectieve scenariostudie www.project-antarctica.nl, de Jan Hanloprijs die dit jaar 20
jaar bestond (http://janhanloessayprijs.nl/ ), de Anil Ramdas Essayprijs
https://debalie.nl/agenda/uitreiking-van-de-anil-ramdas-essay-prijs/ en de Europese
literatuurprijs http://www.europeseliteratuurprijs.nl/.

Financiële verantwoording 2019:
Resultaten 2019
Inkomsten
Donateursactie De Groene Amsterdammer
Legaten en donaties

€
€
€

Uitgaven
Investico, masterclasses
De Gids
Martin van Amerongen fellowship
Fonds1877, onderzoeksjournalistiek
Project Antarctica
Diversen

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

Resultaat Stichting 1877

158.132
212.500
370.632

30.000
24.000
98.588
164.481
40.000
4.680
361.749
15.630
€
-/- €

377.379
6.747

Balans per 31 december 2019
Activa
Liquide middelen
Overlopende activa
Totaal

€
€

Passiva
Algemene reserve
Bestemmingsfonds Fonds 1877
Crediteuren
Overlopende passiva
Totaal

303.340
20.931

€
€
€
€

€

324.340

129.724
150.000
3.427
41.189
€

324.340

