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1.

Inleiding

1.1 Oorsprong & missie
De Stichting werd op 10 januari 2017 opgericht als Stichting Vox Pop, en heeft als primair doel het stimuleren van
maatschappelijke betrokkenheid onder Nederlanders met name door het bevorderen van het publieke debat.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. Het opzetten en instandhouden van een platform waarmee meningsuitwisseling tussen burgers wordt gefaciliteerd en
het publieke debat wordt gestimuleerd;
b. Het genereren van inkomsten ten behoeve van het doel van de stichting;

c. Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe
bevorderlijk kunnen zijn.
De Stichting heeft geen winstoogmerk, en de bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd. Ook heeft de Stichting een zogenaamde
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) status, hetgeen onder ander giften aan de stichting aftrekbaar maakt van de
belasting. Dit rapport is mede opgesteld om te voldoen aan de voorwaarden die aan een dergelijke status worden gesteld.
1.2 Bestuur
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. Het bestuur is op basis van de statuten
gezamenlijk bevoegd, maar heeft dhr Treurniet een algemene volmacht verleend om de stichting richting derden te kunnen
vertegenwoordigen. De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding
van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
De samenstelling van het bestuur bleef in 2021 onveranderd en bestond uit de volgende leden:
-

Ruben Treurniet, voorzitter
Robin de Vogel, penningmeester
Sem Houben, secretaris

Echter, in december 2021 hebben Robin de Vogel en Sem Houben (in overleg met Ruben Treurniet) het voornemen uitgesproken
om hun functies in het bestuur over te dragen aan respectievelijk Dhr. Jona de Jong en Mevr. Minke Gommer. Op het moment
van publicatie van dit verslag is deze bestuurswijziging doorgevoerd.
1.3 Demarcatie Stichting en VoF
In augustus 2020 besloten voorzitter Ruben Treurniet en dhr Leon Horbach (vanaf oorsprong nauw betrokken bij de
werkzaamheden van de stichting als niet-bestuurder) een vennootschap onder firma op te zetten naast de stichting, om
activiteiten te ontplooien met een (deels) commercieel oogmerk. Daarbij wordt een strikte scheiding van activiteiten
gewaarborgd waarbij de stichting zich in zal (blijven) zetten ten behoeve van projecten in het maatschappelijke/democratische
domein, met het leveren van een bijdrage aan het publieke belang als primaire drijfveer. Vanuit de vennootschap zal de focus
liggen op het ontplooien van commerciële activiteiten binnen het onderwijs- en enterprise domein, met een sociale missie als
grondslag. Een en ander is in onderstaande figuur gevisualiseerd:

2. Terugblik 2021
2.1 Waaromkiesjij.nl
2021 stond in belangrijke mate in het teken van een nieuwe editie van Waaromkiesjij.nl voor de tweede kamer verkiezingen in
maart. Met steun van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het SIDN Fonds, en in samenwerking met Prodemos / De
Stemwijzer, was de lancering van een nieuw discussie-platform voor de verkiezingen een groot succes te noemen. De meer dan
330.000 bezoekers in de 5 weken in aanloop naar de verkiezingen, talloze positieve testimonials, veel prominente mediaaandacht en bemoedigende onderzoeksresultaten over het depolariserende effect van het gebruik van het platform hebben de
stichting goed op de kaart gezet. De uitgebreide resultaten en begeleidende informatie over het project is terug te vinden op
www.waaromkiesjij.nl.
2.2 Platform
In 2021 is met Waaromkiesjij.nl ook een belangrijke stap gezet naar een meer geavanceerd platform waarbij gebruikers
laagdrempelig met elkaar gematcht en in gesprek kunnen. Daarbij is ook geinvesteerd in een nieuwe versie van Vox Pop
Academy, waarbij gebruikers op basis van mening met elkaar worden gematcht in plaats van politieke partij-voorkeur. Het legt
de basis voor een voorziene nieuwe versie van het platform, genaamd Civinc Space, waarin de functionaliteiten van
Waaromkiesjij.nl en Vox Pop Academy worden samengevoegd en het platform modulair kan worden geconfigureerd op basis van
de behoeften van nieuwe projecten/partners.
3. Vooruitblik 2022

3.1 Gemeenteraadsverkiezingen
Na het succes van Waaromkiesjij.nl voor de nationale verkiezingen in maart 2021 rees al snel de vraag of er een editie zou
(moeten) komen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Hier heeft de stichting middels een projectvoorstel bij het Ministerie van
Binnenlandse Zaken op voorgesorteerd. Er wordt begin 2022 uitsluitsel verwacht over de goedkeuring van het projectvoorstel,
op basis waarvan er een geadapteerd platform zou worden gelanceerd voor de gemeenteraadsverkiezingen met een
toegesneden online marketing campagne om zoveel mogelijk (politieke diverse) bezoekers uit hun bubbel te laten breken.
3.2 Buitenlandse verkiezingen
Naast de gemeenteraadsverkiezingen zal de stichting in 2022 ook met interesse kijken naar verkiezingen in andere Europese
landen, zoals Frankrijk, om te bezien of er een buitenlandse editie van Waaromkiesjij.nl in het verschiet zou kunnen liggen in
samenwerking met lokale partners. Daartoe is in het geval van Frankrijk reeds contact met een aantal potentiele partners.
Daarnaast wordt voorgesorteerd op een financieringsaanvraag bij de Europese Commissie voor het lanceren van een
verkiezingstool bij de Europese Parlementsverkiezingen in 2024, in samenwerking met partners.
3.3 Academische onderzoeksprojecten
In 2022 zal er (nog) meer nadruk komen te liggen op de onderzoeksdimensie bij de projecten die de stichting ten uitvoer zal
brengen. Na de bemoedigende academische inzichten tav het depolariserende potentieel van Waaromkiesjij.nl is de intentie om
de onderzoekskant indien opportuun zoveel mogelijk leidend te laten zijn. Naast de intrinsieke waarde van het totstandbrenging
van uitwisselingen tussen andersdenkenden is dus ook het onderzoek daarnaar een centrale component van de missie van de
stichting in 2022. Het voorziene aantreden van Jona de Jong als bestuurslid is daarbij zeer welkom, gelet op zijn rol als
promovendus aan het European University Institute op het gebied van polarisatie en zijn intentie om vanuit/met de stichting
projecten op te zetten ten behoeve van academisch onderzoek.
3.4 SIDN Techneut Zoekt Ontwerper
De Stichting zal een projectvoorstel indienen bij het SIDN Fonds onder de call ‘Techneut Zoekt Ontwerper’, in samenwerking met
designbureau Kick-off Lab. Voor deze call krijgen geselecteerde organisaties (die eerder door SIDN gesteund zijn) de kans om op
basis van een projectvoorstel samen met een design-team aan de slag te gaan om dit uit te voeren met financiering van SIDN.
Het projectvoorstel van de stichting zal zich richten op het verbeteren van de UX/UI van het platform zodat het optimaal
aansluit bij behoeften van de eindgebruikers, evenals het ontwikkelen van een product video en het onder handen nemen van
de website.

4. Financiën
4.1 Staat van baten en lasten

Baten

Bedrag

Inkomsten (Prodemos)

5200,-

Subsidie & fondsgeld

49.100,Totaal baten

54.300,-

Lasten

Bedrag

Variabele kosten

~ 65.000,-

Vaste kosten

~ 1000,Totaal Lasten

Resultaat 2021

66.000,-€11.700,-

4.2 Balans op 31-12-2021
Activa
Vaste Activa
Platform WKJ & VPA

20.000

Liquide middelen

577.24

Totaal Activa

20.577,24

Passiva
Eigen vermogen

20.577,24

Totaal passiva

20.577,24

4.3 Toelichting
-

Inkomsten/uitgaven hadden in 2021 in grote meerderheid betrekking op Waaromkiesjij.nl.
Negatief resultaat voor 2021 kon worden aangevuld met eigen middelen dankzij positief resultaat 2020.
Investering in digitale platformen zal over de komende 4 jaar worden afgeschreven.

