
Voor wie?
Het fonds is er voor alle professionele journalisten, freelancers en mensen met een dienstverband bij
de Nederlandstalige media. 
Er kunnen aanvragen worden ingediend voor alle mediatypen (rtv, print, internet) en voor alle 
vormen van journalistiek (tekst, foto, audio, video en mengvormen). De onderwerpkeuze is vrij
zolang de maatschappelijke relevantie aangetoond is.

Hoeveel?
Er zijn twee soorten aanvragen mogelijk waarbij je kans maakt op een bijdrage. Eén voor een
buitenlandreportage, met een vergoeding van reis- en verblijfkosten van maximaal €5.000. 
De ander voor een onderzoeksreportage in het buitenland, met een vergoeding van reis- en 
verblijfkosten, onderzoekstijd en onderzoeksmateriaal van maximaal €10.000.

Hoe meld je je aan?
Een aanvraagformulier voor een bijdrage uit het fonds kan je op de website invullen
Je kan het hier ook downloaden en mailen naar postcodeloterijfonds[at]freepressunlimited.org
De aanvragen worden door Free Press Unlimited verzameld en er wordt gecheckt of aan alle 
voorwaarden is voldaan. Als dat zo is wordt het formulier aan een onafhankelijke 
beoordelingscommissie aangeboden. We streven er naar dat je binnen twee weken na de 
bijeenkomst van de commissie antwoord krijgt. Over het
oordeel van de commissie kan niet worden gecorrespondeerd.

Deadlines

De beoordelingsrondes voor de beurzen tot €5.000 in 2020 zijn:
23 maart, 10 juni, 2 september en 9 december (voor 12:00 uur)

Voor de onderzoeksbeurzen tot €10.000 zijn er twee momenten per jaar om een aanvraag in te 
dienen:

23 maart en 2 september (voor 12:00 uur)

Wat gebeurt er nadat je aanvraag is goedgekeurd?

Als je aanvraag wordt gehonoreerd, wordt er een contract opgesteld dat je in tweevoud moet
ondertekenen. Hierbij zit een checklist met aandachtspunten over mogelijke risico’s tijdens je reis 
waar je zelf verantwoordelijkheid voor draagt. 
Je stuurt één exemplaar van het contract samen met een ingevuld bankgegevensformulier terug. Als 
alles binnen is, wordt het geld overgemaakt. Dit is een vast bedrag op basis van de ingediende 
begroting en hoeft na afloop niet meer bij ons verantwoord te worden met bonnen. Deze bonnen 
heb je evt. wel nodig voor je eigen administratie als ZZP'er.
Voor aanvragen voor onderzoeksreportages geldt dat 50% van het toegekende bedrag beschikbaar 
wordt gesteld in de voorbereidingsfase, en nog eens 50% op het moment van reizen. 
Onderzoeksmateriaal dat gebruikt wordt voor onderzoeksjournalistiek moet worden uitgelegd met 
bonnen.(Denk hierbij aan meetapparatuur, speciale uitrusting/kleding ed.)



Hoe staat het met de journalistieke onafhankelijkheid?

Journalistieke onafhankelijkheid staat voorop bij zowel Free Press Unlimited als bij het Postcode 
Loterij Fonds. De organisaties stellen geld beschikbaar, omdat zij buitenlandberichtgeving in 
Nederland belangrijk vinden, níet omdat zij er zelf iets voor terug willen zien. De journalisten die 
een beroep doen op ons fonds zijn niet verplicht Free Press Unlimited of de Nationale Postcode 
Loterij te vermelden in hun artikel. Wel wordt, vanwege de transparantie en naamsbekendheid, een 
vermelding van deze financiering bij de publicatie op prijs gesteld. Hiervoor kan de volgende 
zinsnede gebruikt worden:Deze reportage is mede tot stand gekomen dankzij een financiële bijdrage
van het Postcode Loterij Fonds van Free Press Unlimited.
Verder zijn er geen inhoudelijke verplichtingen. Ook zijn de journalisten niet verplicht projecten 
van deze organisaties te bezoeken. Wel kunnen zij desgewenst een beroep doen op de contacten en 
netwerken van de beide organisaties en wordt gevraagd om bij terugkeer van de reis de ervaringen 
te delen met  medewerkers van de beide organisaties.
Alle publicaties die tot stand zijn gekomen uit een bijdrage van het Postcode Loterij Fonds maken
automatisch kans om genomineerd te worden voor Best Report Award tijdens de jaarlijkse Free 
Press Awards van Free Press Unlimited op of rond 2 november.

Wie is verantwoordelijk tijdens je reis?

Als je op reportage gaat ben je zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van de mogelijke risico’s 
voor lijf en goed. Je moet dan ook zelf de nodige voorzorgsmaatregelen treffen. Daaronder vallen 
ook de verzekeringen, inentingen, etc. Free Press Unlimited, noch de leden van de 
beoordelingscommissie, noch de Nationale Postcode Loterij kunnen aansprakelijk gesteld worden 
voor mogelijke schade die voortvloeit uit de reis of de journalistieke productie. Free Press 
Unlimited behoudt zich het recht om een aanvraag vanwege veiligheidsredenen uit te stellen of niet 
te honoreren.

Wat zijn de resultaten van de afgelopen 10 jaar van het Fonds?

Tussen 2008 en 2018 heeft het Postcode Loterij Fonds 174 journalistieke reizen 
(mede)gefinancierd. Dit resulteerde in meer dan 250 publicaties/uitzendingen. De onderwerpen 
speelden zich af in landen als Indonesië, El Salvador, Oekraïne, Birma, Afghanistan, Kirgizië, 
Soedan, Singapore, Centraal Afrikaanse Republiek, en Suriname. Er verschenen publicaties in 
onder meer: Trouw, Het Financieel Dagblad, Het Parool, Metro, NRC, De Pers, HP/De Tijd, Vrij 
Nederland, Reformatorisch Dagblad, De Groene Amsterdammer, Elsevier, Esta, National 
Geographic, Winq. Uitzendingen werden verzorgd door VPRO, NCRV, BNR, NOS, Radio 1 en 
Radio Nederland Wereldomroep.

Contact:

Mailen naar: postcodeloterijfonds[at]freepressunlimited.org
Telefonisch uitsluitend van maandag tot en met donderdag van 10 – 17 uur bereikbaar:
Malida Harry  020 - 8000 453


