Postcode Loterij Fonds
Voor wie?
Het Postcode Loterij Fonds is er voor alle professionele journalisten, zowel freelancers als
mensen in vast dienstverband.
Het Postcode Loterij Fonds geeft jou de mogelijkheid om het verhaal te maken dat je wilt.
Iedereen is vrij in onderwerpkeuze, zolang het maar gaat over mens-, natuur- en
milieuvraagstukken in zogenoemde ´ontwikkelingslanden´ en ´landen in transitie´ of over
internationale samenwerking. Het Fonds staat open voor alle mediatypen (rtv, print, internet) en
voor alle vormen van journalistiek (schrijvende, fotograferende, audio of video).
Hoeveel?
Met een goed voorstel maak je kans op een vergoeding van reis- en overnachtingskosten tot
maximaal €5.000,--.
Hiernaast wordt er vijf keer per jaar een bedrag van maximaal €16.500 beschikbaar gesteld voor
diepgravende, kritische onderzoeksjournalistiek. Daarbij wordt voorkeur gegeven aan voorstellen
waarbij nadruk van het onderzoek ligt op meisjes en/of vrouwen(rechten). Om in aanmerking te
komen voor deze bijdrage moet er sprake zijn van een reportage waarin grondig onderzoek
wordt gedaan naar sociale, economische en/of politieke misstanden. De reportage brengt
mogelijk nieuwe feiten aan het licht over beleid of het handelen van personen, overheid,
bedrijven of andere organisaties. Het bedrag van €16.500 wordt beschikbaar gesteld voor tijd
(begroot in uren), onderzoeksmateriaal (te overleggen via bonnen), reis- en verblijfkosten.
Criteria en Voorwaarden
De belangrijkste zijn:
1. Je bent een professioneel journalist die in het afgelopen jaar artikelen heeft gepubliceerd
/ uitzendingen heeft gemaakt.
2. Voor het onderwerp is het noodzakelijk af te reizen naar ontwikkelingslanden / landen in
transitie en heeft te maken met mens, milieu of natuur in deze landen of met
internationale samenwerking. Voor de diepgravende onderzoeksreportages geldt
hiernaast nog een groot accent op meisjes en/of vrouwen(rechten).
3. De productie waarvoor je geld aanvraagt moet uitstijgen boven lokaal niveau en
toegankelijk zijn voor een breed publiek.
4. Je hebt minimaal een intentieverklaring van werkgever of opdrachtgever (hoofdredacteur)
dat die bij gebleken kwaliteit en relevantie wil overgaan tot publicatie/uitzending. NB dit
moet op briefpapier met handtekening!
5. De werkgever/opdrachtgever is bereid een deel van de kosten (bv honorarium) voor zijn
rekening te nemen.
6. Eventuele ander subsidieaanvragen voor dezelfde productie moeten gemeld worden.
7. Aanvragen (inhoudelijk en financieel) kunnen ingediend worden via het
aanmeldingsformulier van het Postcode Loterij Fonds. Deze is te downloaden via
www.freepressunlimited.org.
Aanmelden
Je kunt je aanvraag, inclusief begroting, digitaal insturen via het aanmeldformulier dan wel het
formulier downloaden van de site en aan ons door te mailen via
postcodeloterijfonds[at]freepressunlimited.org of per post te versturen.
Procedure
Per jaar zijn er meerdere beoordelingsrondes. Het streven is dat de beoordelingscommissie
binnen twee weken uitspraak doet. Deadlines om aanvragen in te dienen zijn:
2016: 11 maart, 20 april, 1 juni, 6 juli, 24 augustus, 5 oktober, 23 november
2017: 4 januari, 22 februari, 5 april, 17 mei, 5 juli, 16 augustus, 27 september, 8 november, 13

december
Bij jouw ingediende aanvraag wordt eerst gecheckt of deze compleet is en aan alle eisen
voldoet.
Er wordt hierbij vooral gelet op de volgende punten:
• Is het aanmeldingsformulier volledig ingevuld?
• Is er recent werk meegeleverd?
• Is er minimaal één intentieverklaring op briefpapier aangeleverd van een opdrachtgever
of hoofdredacteur van een Nederlands medium?
• Is de begroting compleet ? Is de werkgever of (beoogd) opdrachtgever bereid een deel
van de kosten voor zijn rekening te nemen?
• Heeft de aanvrager afgelopen kalenderjaar niet eerder geld ontvangen van het Postcode
Loterij Fonds?
Als de aanvraag compleet is, wordt deze doorgestuurd naar een onafhankelijke commissie die
bestaat uit mensen van de geprinte, audiovisuele- en nieuwe media.
Bij de beoordeling van de aanvraag wordt door de commissie gekeken naar:
• Journalistieke kwaliteit
• Belang van het onderwerp
• De omvang en aard van de mogelijke publicaties / uitzendingen
• De verhouding met de overige aanvragen (onderwerpen/ spreiding verschillende
continenten/ diversiteit in media)
De commissie deelt de uitslag (zonder verantwoording) mee aan de contactpersoon van Free
Press Unlimited. Direct daarna ontvang je van ons bericht. Dat kan negatief zijn of positief. Over
deze uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
Als je aanvraag wordt gehonoreerd, wordt er een contract opgesteld dat je in tweevoud moet
ondertekenen. Hierbij zit een checklist met aandachtspunten wat betreft mogelijke reisrisico’s en
waar jezelf verantwoordelijkheid voor draagt. Ook zit er een verzoek bij of je tijdens je reis een of
meerdere blogs wilt maken die gepubliceerd worden op de site van Free Press Unlimited. Deze
kan gelinkt worden naar andere sites.
Je stuurt een exemplaar van het contract terug met kopie van identiteitsbewijs. 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 wel
nodig voor je eigen administratie als ZZP'er.
NB Voor de diepgravende onderzoeksreportages geldt dat 50% van het toegekende bedrag
beschikbaar wordt gesteld in de voorbereidingsfase, en nog eens 50% op het moment van
reizen. Het onderzoek mag maximaal 6 maanden in beslag nemen. Tijd moet vooraf in de
aanvraag begroot zijn in uren.
Voor de diepgravende onderzoeksreportages geldt ook dat onderzoeksmateriaal wel
verantwoord moet worden met bonnen.
Als aan alle vragen is voldaan, kan je het volgende kalenderjaar weer een nieuwe aanvraag
indienen!
Journalistieke onafhankelijkheid
Journalistieke onafhankelijkheid staat voorop bij zowel Free Press Unlimited als 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, zonder verder 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 desgewenst de ervaringen te delen met
medewerkers van de beide organisaties.
Eigen verantwoordelijkheid
De journalist die op reis gaat is geheel zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van de mogelijke
risico’s voor lijf en goed en dient zelf de nodige voorzorgsmaatregelen te 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.
Waarom dit fonds?
Free Press Unlimited staat voor een vrije pers overal ter wereld, en ondersteunt media in
ontwikkelingslanden en landen in transitie. We vinden het belangrijk dat nieuwsconsumenten in
Nederland op de hoogte zijn van wat er in die landen gebeurt. Maar de buitenlandberichtgeving
in Nederland staat de laatste jaren onder druk. Steeds minder redacties zijn bereid geld uit te
trekken voor langere reizen die diepgravende reportages kunnen opleveren. Door de komst van
internet en andere moderne communicatiemiddelen zijn de traditionele media in het gedrang
gekomen. Er wordt op veel vlakken bezuinigd, en de buitenlandberichtgeving is dan al snel het
kind van de rekening.
Reportages
Tot en met 2015 heeft het Postcode Loterij Fonds 93 journalistieke reizen (mede)gefinancierd.
Dit resulteerde in meer dan 150 publicaties/uitzendingen. De onderwerpen speelden zich af in
landen als Thailand, Birma, Afghanistan, Kirgizië, Tadzjikistan, Soedan (Darfur), Rwanda, Centraal
Afrikaanse Republiek, Bolivia, Ecuador 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:
postcodeloterij[at]freepressunlimited.org
Telefonisch uitsluitend op woensdagen van 10 – 16 uur: Anne Koemans 020 - 8000 485

