
Stichting 1877, verslag 2020  
 
Activiteiten: 
 
De urgentie van de onderzoeksjournalistiek die mogelijk wordt gemaakt met ondersteuning van 
Stichting 1877 neemt afgelopen jaren alleen maar toe. In het corona-jaar 2020 grepen de 
complottheorieën als ware deze zelf een epidemie om zich heen. Des te belangrijker dat journalisten 
tijd en ruimte krijgen om de kwaliteit te leven die het publiek terecht verwacht van de journalistiek. 
Om inzichtelijk te maken wat er werkelijk gebeurt, waar het mis gaat in besluitvorming, wat aan de 
aandacht ontsnapt. Er werd geschreven over Covid19 en de bestrijding daarvan, over het milieu, 
waaronder de stikstofcrisis en uitstoot van schadelijke stoffen, over sociale problemen, zoals 
problemen in de huursector, over de zorg en over de financiële sector, waaronder het FinCenFiles-
onderzoek dat Investico, platform voor onderzoeksjournalistiek uitvoerde binnen het internationale 
journalstieke consortium ICIJ.  
 
Betrouwbare, onafhankelijke berichtgeving 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 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 2020 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 2020 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: de Europese literatuurprijs 
http://www.europeseliteratuurprijs.nl/.  

 
  

http://www.europeseliteratuurprijs.nl/


Financiële verantwoording 2020:  
 
Resultaten 2020 
 
Inkomsten 
Donateursactie De Groene Amsterdammer   € 195.612 
Legaten en donaties       € 192.663 
        € 386.275 

Uitgaven 
 Investico, masterclasses  €   30.000 
 De Gids     €   23.000 

Martin van Amerongen fellowship €   69.758 
Fonds1877, onderzoeksjournalistiek €            137.530 
Traineeship onderzoeksjournalistiek €   25.000 
Diversen    €     8.310 
     € 293.598 
Administratie, kosten donatiecampagne, 
accountant, bankkosten  €    30.351 

        € 323.949 
Resultaat Stichting 1877            €   62.326 
 
 
 
Balans per 31 december 2020  
   
Activa 
Vorderingen     €   46.156 
Liquide middelen    € 337.560 
Totaal        € 383.716 
 
Passiva  
Algemene reserve    € 190.250  
Bestemmingsfonds Fonds 1877   € 150.000 
Kortlopende schulden    €    43.466  
Totaal        € 383.716 
 
 
 
 
Standaarformulier belastingdienst 
 
Het standaardformulier anbi 2020 vindt u hier. 
 

https://www.stichting1877.nl/assets/pdf/Stichting-1877-standaardformulier-anbi.pdf

