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MEMORANDUM 
 

STAND VAN ZAKEN OPRICHTING MEDIAFONDS 
 
 
PS2022BEM102 

 

DATUM 29‑09‑2022 

VAN Arne Schaddelee 

AAN Provinciale Staten 

 

 

 

Omdat u zich in de afgelopen twee jaar zeer betrokken heeft betoond bij de versterking van de lokale en regionale 

journalistiek, bericht ik u over de voortgang van de oprichting van het mediafonds.  

 

Op 25 januari 2022 heeft u ingestemd met het voorstel tot het oprichten van een mediafonds. Bij de bespreking 

kadernota 2022 – 2025 had u hiervoor al € 200.000,- bestemd. En bij de bespreking van de kadernota 2023 – 2026 

heeft u besloten tot een jaarlijkse bijdrage van € 300.000,-. Omdat zowel ons College als uw Staten het zicht op 

meerjarige financiering belangrijk vonden, heb ik gewacht met het daadwerkelijk oprichten van de stichting tot na 

de besluitvorming van de kadernota. Wel zijn wij in het voorjaar van 2022 al gestart met het maken van de Statuten 

en het werven van bestuursleden.  

 

In juni 2022 hebben alle aangeschreven organisaties, zoals ook benoemd in de statuten, de Hogeschool Utrecht 

(HU), de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ), de Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO) en 

de Regionale Publieke Omroepen (RPO) hun voordracht gedaan waardoor voor de zomervakantie al een eerste 

kennismaking kon worden belegd. Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SvdJ) heeft afgezien van het 

voordragen van een bestuurslid omdat zij dat in strijd vonden met hun onafhankelijke positie. Dit heeft ertoe geleid 

dat ik de statuten op dit punt zal wijzigen en de vier bestuursleden die zijn afgevaardigd uit de instituties de 

opdracht geef om zelf een vijfde bestuurslid voor te dragen.  

 

De oprichting van de stichting kost tijd, zoals ook eerder was voorzien. De aspirant bestuursleden zijn op dit 

moment drukdoende met het werven van de benodigde ondersteuning, een vijfde bestuurslid en het maken van de 

reglementen. Daarnaast hebben zij kritisch gekeken naar de samenstelling van het huidige beoogde bestuur qua 

diversiteit. Dit leidt er zeer waarschijnlijk toe dat twee of drie aspirant bestuursleden hun stokje gaan overdragen 

aan een collega, door hun organisatie afgevaardigd. Zij werken ondertussen wel door aan alle noodzakelijke 

voorbereidingen. Zodra er drie definitieve bestuursleden bekend zijn en de taken van voorzitter, secretaris en 

penningmeester verdeeld, kunnen de statuten door de notaris geformaliseerd worden. Als de stichting is opgericht, 

kunnen wij onze gelden overhevelen, kunnen er door de stichting betalingen worden gedaan voor de verdere 

voorbereiding zoals het bouwen van een website.  

 

Dit alles betekent dat de stichting nog dit jaar opgericht zal zijn en dat we er naar streven de door u bestemde € 

200.000,- in 2022 over te maken. Dit bedrag mag het fonds, in lijn met de regels van een begrotingssubsidie, in 

2023 besteden. Verder betekent het dat de media nog dit jaar worden geïnformeerd over de mogelijkheden voor 

ondersteuning door het fonds en de wijze waarop ze die aan kunnen vragen. De daadwerkelijke toekenning van 

gelden zal naar verwachting niet eerder dan in het voorjaar van 2023 plaatsvinden. Naar verwachting zal het fonds 

tweemaal per jaar de mogelijkheid bieden tot het doen van aanvragen en dat betekent dat later in 2023 nogmaals 

een ronde plaatsvindt waarin de toegekende gelden voor 2023 aan journalistieke projecten uitgekeerd kunnen 

worden.  

 

Tot slot bericht ik u nog over twee aanpassingen die ik op verzoek van het bestuur in oprichting in de statuten zal 

doorvoeren. De uitvoeringskosten worden voor alle jaren op een maximum van € 20.000,-  euro gesteld in plaats 

van € 20.000,- euro in het eerste jaar en € 10.000,- euro in de daaropvolgende jaren. Het bestuur in oprichting wil 
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graag voldoende middelen hebben om bekendheid te geven aan het fonds en geïnteresseerden goed voor te 

lichten. Daar ben ik het mee eens. Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek heeft overigens, na raadpleging 

door ons, laten weten dat een marge van om en nabij de 10% van een fondsbijdrage voor uitvoeringskosten 

realistisch is. Daar blijven wij vanaf 2023, met een fondsbijdrage van € 300.000,-  ruim onder.   

De andere aanpassing betreft de vacatievergoeding. In de conceptstatuten stond dat er geen vergoeding is voor 

bestuurders. Op aandringen van met name de NVJ en in overleg met de aspirant bestuursleden heb ik dat 

gewijzigd in 150 euro per bijeenkomst tot een maximum van 1050 euro per jaar. 

 

Ik verwacht u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben over de stand van zaken rondom het mediafonds en zal 

u voor het einde van het jaar weer van een update voorzien.  

 

 

 

 

 


