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Missie
Een groep Amersfoorters begon in 2018 een nieuwe online krant: de Stadsbron.
Deze krant richt zich op langzaam nieuws uit Amersfoort en omstreken.
Waarom?
Gevestigde media hebben steeds minder ruimte voor berichtgeving die veel
(redactie)tijd kost of een kleine doelgroep heeft. Dat verschraalt de
informatievoorziening en beperkt ons zicht op de wereld. Uiteindelijk gaat dat ten
koste van de democratie. Dat geldt landelijk, maar lokaal misschien nog wel
meer. Daarom creëren we een plek voor die zaken die we in de berichtgeving
missen, niet in concurrentie met maar in aanvulling op de bestaande media. Dus
geen actualiteit, geen man bijt hond, geen voetbaluitslagen. Wel analyse, opinie,
achtergrondinformatie en onderzoeksjournalistiek.
De Stadsbron: kritisch, transparant, open.
Eigen juridische entiteit
Inmiddels hebben we besloten dat De Stadsbron een eigen juridische entiteit
mag en moet zijn. Haar bestaansrecht is voldoende bewezen. Daarbij past ook
een eigen Stichting. De stichting De Stadsbron is per 17 mei 2021 opgericht.
Stichting De Stadsbron is gevestigd Heiligenbergerweg 34, 3816AK Amersfoort
Het bestuur is bereikbaar via bestuur@destadsbron.nl.
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
82813558. RSIN 862613346
Het bankrekeningnummer van de stichting is NL55 INGB 0009 3502 18
Het bestuur bestaat momenteel uit 4 personen.
• Voorzitter Harmen Zijp
• Secretaris Arjeh Kalmann
• Penningmeester Frank Krijnen (penningmeester@destadsbron.nl)
• Lid Tim Preger
De huidige bestuurders hebben ook een uitvoerende rol in de redactie. Vanuit het
oogpunt van goede governance vinden we dat voor nu oké, want daarmee kan
de stichting een vliegende start maken. Maar we vinden dat voor de langere
termijn onwenselijk. De ambitie is dus dit oprichtingsbestuur eerste helft 2022
door nieuwe bestuurders van buiten te vervangen. De werving voor deze
bestuurders is inmiddels gestart (De Stadsbron)

Missie conform de stichtingsakte
Artikel 2 van de stichtingsakte formuleert m.b.t. “Doel”:
1. De stichting heeft ten doel een digitale plek te bieden voor Amersfoortse
achtergrondverhalen, analyses, opinies, en onderzoeksjournalistiek.
Enerzijds biedt zij deze journalistieke verhalen aan, anderzijds streeft zij naar
wisselwerking met de bewoners van de regio en bevordert zij vormen van
burgerjournalistiek.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. journalisten financieel, organisatorisch, publicitair, technisch of anderszins te
ondersteunen bij het maken van onderzoeksproducties;
b. digitale gereedschappen te ontwikkelen die journalisten en bewoners in staat
stellen om samen aan deze producties te werken;
c. een online platform te ontwikkelen en onderhouden waar deze
producties publiek worden gedeeld;
d. samenwerkingen aan te gaan met andere partijen die het doe! van de
stichting helpen realiseren;
e. ondersteunende activiteiten te ontplooien waaronder begrepen
fondsenwerving, het organiseren van debatten of het incidenteel doen
verschijnen van bijzondere gedrukte uitgaves.

verwerving van inkomsten /
beheer en de besteding van het vermogen
Artikel 3 van de stichtingsakte formuleert m.b.t. “Vermogen”:
1. De geldmiddelen van de stichting bestaan onder meer uit:
1. vergoedingen en andere bijdragen;
2. uitkeringen en subsidies;
3. schenkingen, legaten, donaties en erfstellingen;
4. al hetgeen verder op wettige wijze mocht worden verkregen.
2. inkomsten uit commerciële activiteiten als bedoeld in artikel 2 lid 3, dienen
binnen redelijke termijn ten goede te komen aan het doel van de stichting.
In de praktijk draait de Stichting De Stadsbron momenteel op de inkomsten uit
subsidies en werk dat redactieleden en lezers onbezoldigd bijdragen aan het
medium. Dé 2 subsidieverstrekkers zijn Gemeente Amersfoort en het
Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Daarnaast ontvangt de stichting nog een
bescheiden bedrag aan donaties.
Globaal zien de inkomsten er aldus uit:
2018

2019

2020

2021

€ 469,50

€ 1.511,14

p.m.

INKOMSTEN
Cofinanciering Coöp Plan B

€ 1.500,00

Crowdfunding

€ 1.592,17

Deelname masterclasses
SvdJ – Opstart de Stadsbron

€ 1.000,00
€ 74.337,99

SvdJ – Doorontwikkeling en Tanden Erin

€ 75.020,00

SvdJ – Journalistiek met een dikke staart
Gemeente Amersfoort – Raadsanalist

€ 82.080,00
€ 7.500,00

Gemeente Amersfoort – Dataportaal
FBJP – Van wie is Amersfoort

€ 22.000,00

€ 12.500,00
€ 2.600,00

Opbrengst plaatsing verhalen BDU e.a.
€ 3.092,17

p.m.

p.m.

p.m.

€ 82.307,49

€ 80.131,14

€ 116.580,00

2019

2020

2021

€ 32.100,00

€ 28.044,29

€ 50.000,00

En globaal zien de uitgaven er aldus uit:
2018
UITGAVEN
Journalistiek
Techniek

€ 27.631,14

€ 21.971,15

€ 40.580,00

Coordinatie

€ 8.275,00

€ 9.920,00

€ 11.160,00

p.m.

Burgerjournalistiek

€ 2.000,00

€ 6.670,00

€ 15.840,00

Debatten

€ 400,00

€ 1.087,40

Publiciteit

€ 1.863,49

€ 5.486,60

Fondsenwerving
Algemeen

€ 5.000,00
€ 4.320,00

€ 11,32

Administratie, server, vergaderlocatie
€ 8.286,32

€ 423,36

€ 1.028,00

€ 1.000,00

p.m.

p.m.

p.m.

€ 74.337,99

€ 75.447,44

€ 116.740,00

Vergoedingen
Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurstaken, vergoeding
van gemaakte kosten is mogelijk. Redactieleden ontvangen geen vergoeding
voor hun eind redactionele taken, wel in sommige gevallen voor door hen
geproduceerde journalistieke bijdragen. Freelancers die ingehuurd worden,
krijgen uiteraard voor door hen geproduceerde journalistieke bijdragen betaald.

Overige gegevens
Heeft u tips of andere dingen die u wilt delen met de redactie dan kan dat via
redactie@destadsbron.nl.

