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Kernboodschap Op 26 juni 2019 heeft de gemeenteraad besloten tot het oprichten van een 

Haarlems mediafonds. Deze nota informeert u over de aanstaande oprichting van 

de Stichting Haarlems Stimuleringsfonds Lokale Journalistiek, kortweg Haarlems 

Mediafonds.  

Behandelvoorstel voor 

commissie 

Het college stuurt de informatienota ter kennisname naar de commissie Bestuur. 

Met deze nota informeert het college de raad hoe uitvoering wordt gegeven aan 

het raadsbesluit tot het oprichting van een stimuleringsfonds lokale journalistiek. 

Relevante eerdere 

besluiten 

- Oprichten stimuleringsfonds lokale journalistiek (2019/420699) in 

raadsvergadering 11 juli 2019 

Besluit College  

d.d. 2 maart 2021 

 

1. het college stelt de informatienota aan de commissie vast. 

 

de secretaris,                                                de burgemeester, 

 

 

 

 

1. Inleiding 

 

Bij de Kadernota 2018 heeft de gemeenteraad € 250.000,- gereserveerd vanuit het Participatie- & 

Leefbaarheidsbudget om eenmalig te subsidiëren aan een op te richten Haarlems Mediafonds. 

  

Op 26 juni 2019 heeft de gemeenteraad de volgende vier punten besloten: 

1. Een Haarlems mediafonds op te richten met als doel het versterken van de kritische functie 

van de journalistiek: de onderzoeksjournalistiek met diepgang en een waakhondfunctie; 

2. Het fonds te laten beheren door een onafhankelijke stichting op basis van bijgevoegde 

concept-statuten; 

3. Het college opdracht te geven tot het formeren van een stichtingsbestuur en het oprichten 

van de Stichting Haarlems Stimuleringsfonds Lokale Journalistiek; 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2019/11-juli/19:30/Getekend-Raadsstuk-Oprichten-stimuleringsfonds-lokale-journalistiek.pdf
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4. De vaststelling van dit voorstel tevens te laten gelden als invulling van de wettelijke 

zienswijzeprocedure voor het oprichten van de Stichting Haarlems Stimuleringsfonds Lokale 

Journalistiek.  

Deze nota informeert u over de aanstaande oprichting van de Stichting Haarlems Stimuleringsfonds 

Lokale Journalistiek, kortweg het Haarlems Mediafonds.  

 

Het bestuur bestaat uit de volgende personen, waarbij de rolverdeling na een jaar wordt 

geëvalueerd: 

- Tanja van Bergen (voorzitter), meer dan 35 jaar actief van journalist tot eindredacteur 

(Parool) en van docent journalistiek tot directeur van de Vereniging voor 

onderzoeksjournalisten. 

- Sheila Sitalsing (penningmeester), bijna 30 jaar ervaring als journalist, nieuwscolumnist (de 

Volkskrant), schrijver, redacteur, freelance bijdragen aan diverse landelijke media. 

- Nausicaa Marbe (secretaris), ruim 20 jaar ervaring: schrijver, columnist (de Telegraaf) en 

journalist. Zij werkte als journalist mee aan verschillende culturele radio- en 

televisieprogramma’s schreef en schrijft voor diverse landelijke media.  

- Jan Kuys (algemeen bestuurslid), gepensioneerd journalist. Hij was redacteur van de 

stadsredactie en journalist voor Haarlems Dagblad. En heeft ook voor het Haarlems Dagblad 

jarenlang de rubriek en rol van ombudsman ingevuld. 

- Kim van Keken (algemeen bestuurslid), bijna 20 jaar ervaring als politiek verslaggever, 

onderzoeksjournalist en redacteur voor diverse landelijke media. 

 

Frénk van der Linden, journalist met zeer ruime ervaring met diepgravende journalistieke producties 

voor geschreven media en radio & televisie en goed bekend met Haarlem en omgeving, is voor het 

bestuur adviseur en ambassadeur van het Haarlems Mediafonds. 

 

In afstemming met het bestuur heeft de gemeente de statuten voor oprichting opgesteld, alsmede 

een concept-reglement, zie bijlagen 1 en 2. 

 

De stichting is 2 maart 2021 formeel opgericht door het bestuur via notariële inschrijving en 

inschrijving bij de Kamer van Koophandel. 

 

Kernboodschap  

 

Voorjaar 2021 start het Haarlems Mediafonds.  

Doel van dit fonds is het bevorderen van de kwaliteitsjournalistiek, teneinde inwoners, instellingen 

en bedrijven in de Haarlemse regio meer diepgaand te informeren over wat er speelt in de stad 

Haarlem en directe omgeving, en het verrichten van het journalistieke werk dat hiermee verband 

houdt of bijdraagt aan dit doel.  
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Onder kwaliteitsjournalistiek wordt verstaan het vervaardigen van kritische, betrouwbare en 
onafhankelijke journalistieke producten met voldoende diepgang, op basis van zorgvuldig onderzoek. 

 

Het streven is om bij het begin van het voorjaar het Haarlems Mediafonds publiekelijk te presenteren 

en de eerste uitvraagronde voor onderzoeksprojecten richting de media uit te laten gaan.  

Journalisten kunnen hierop voorstellen voor kwalitatieve journalistieke onderzoeksprojecten over 

Haarlem indienen voor een financiële bijdrage vanuit het fonds. 

 

 

2. Consequenties 

 

Met de oprichting en het in werking treden van het Haarlem Mediafonds worden gestelde 

doelstellingen van de gemeenteraad gerealiseerd: 

 De kritische functie van de journalistiek over ‘Haarlemse onderwerpen’, vanuit  

onderzoeksjournalistiek met diepgang en een waakhondfunctie, wordt versterkt; 

 Het fonds wordt beheerd door een onafhankelijke statutair opgerichte stichting met een 

zelfstandig stichtingsbestuur. 

 

De gemeente subsidieert conform haar besluiten ‘Oprichten stimuleringsfonds lokale journalistiek 

(2019/420699)’ en de ‘Kadernota 2018’ eenmalig € 250.000,- als startkapitaal aan het fonds. 

 

Voor de secretariële en financiële administratie, organisatie en communicatie wordt het bestuur 

ondersteund door een externe organisatie. De uitgaven hieraan zijn in de statuten gemaximaliseerd 

op € 10.000,- voor ondersteuning op administratie en organisatie en € 10.000,- maximaal voor 

communicatie. Het Haarlems Mediafonds draagt zorg voor de kosten en aansturing van de 

ondersteuning. 

Verschillende organisaties zijn gevraagd een voorstel te doen op basis van een specifieke uitvraag. 

MEO (zie www.wijzijnmeo.nl) is hieruit geselecteerd door het bestuur. MEO staat voor media en 

ondersteuning en is een organisatie waarin Social Enterprise hoog in het vaandel staat. MEO werkt 

door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt vanuit hun talenten in te zetten. 

De kosten blijven naar verwachting ruim binnen de gestelde maximale bedragen. 

 

 

3. Vervolg 

 

Via een aanvullend collegebesluit wordt het Haarlems Mediafonds gemandateerd voor het 

bevorderen van de lokale journalistiek. In het collegebesluit worden hiertoe de beleidsregels 

vastgesteld op basis van de uitgangspunten en criteria opgenomen in de statuten en het opgestelde 

reglement, zie bijlagen 1 en 2. 

 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2019/11-juli/19:30/Getekend-Raadsstuk-Oprichten-stimuleringsfonds-lokale-journalistiek.pdf
http://www.wijzijnmeo.nl/
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Nadat de stichting is gemandateerd, zal de stichting een subsidieverzoek aan de gemeente doen voor 

het startkapitaal van het fonds. 

 

Het Haarlems Mediafonds legt conform de Haarlemse subsidieregeling en haar eigen statuten 

verantwoording af aan de gemeente Haarlem over haar inzet, prestaties en ontwikkeling.  

Het college rapporteert aan de gemeenteraad over het Haarlems Mediafonds via de reguliere 

informatie- en besluitvormingsdocumenten. 

 

Het streven van het bestuur is om bij het begin van het voorjaar het Haarlems Mediafonds 

publiekelijk te presenteren en de eerste uitvraagronde voor onderzoeksprojecten richting de media 

uit te laten gaan.  

 

 

5. Bijlagen 

 

1. Statuten Stichting Haarlems Stimuleringsfonds Lokale Journalistiek; 

2. (Concept) Reglement Stichting Haarlems Stimuleringsfonds Lokale Journalistiek. 

 

 

 


