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1. ALGEMEEN KADER 
 

Aanleiding 
 
In de zomer van 2018 lanceerde Vlaams minister van Media Sven Gatz het Vlaams 
Journalistiek Fonds. Het was de culminatie van een lang voortraject. Een belangrijke 
factor was het onderzoeksrapport ‘Eén taal, meer stemmen. Journalistiek, innovatie en 
samenwerking in Nederland en Vlaanderen’, dat als een van de aanbevelingen had om 
een Vlaams Journalistiek Fonds op te richten naar het voorbeeld van het 
Stimuleringsfonds voor de Journalistiek in Nederland. Verbonden aan dat 
onderzoekstraject organiseerden Vlaams-Nederlands Huis deBuren en het 
Stimuleringsfonds twee conferenties over journalistiek, telkens met de minister als gast. In 
het verlengde daarvan hield de commissie Media van het Vlaams Parlement in 2017 en 
2018 verschillende hoorzittingen over het Vlaamse beleid t.a.v. journalistiek, en dienden vijf 
partijen een gezamenlijke resolutie in waarin ze de Vlaamse Regering vroegen om een 
toekomstgerichte en mediumneutrale ondersteuning van onafhankelijke, kwalitatieve 
journalistiek uit te bouwen. 
 
Op 13 juni 2018 kondigde minister Gatz de lancering van het VJF aan in een persbericht: 
“Met dat Vlaams Journalistiek Fonds wil ik de Vlaamse journalistiek beter ondersteunen, 
stimuleren en innoveren. In deze snelle samenleving van sociale en digitale 
mediaplatformen is het erg belangrijk te blijven investeren in pluriforme en kwalitatieve 
journalistiek. Want in de massa nieuws die tegenwoordig online permanent gevoed 
wordt, ook door fake news, moeten onze Vlaamse nieuwsmedia een geloofwaardig 
kompas kunnen bieden. Het VJF zal samenwerken met het Fonds Pascal Decroos, dat al 
heel wat expertise heeft in het coördineren van werkbeurzen, en de VVJ, de 
beroepsvereniging van de Vlaamse actieve journalisten. Bovendien wil ik via dit Fonds de 
samenwerking stimuleren met de Nederlandse tegenhanger, het SVDJ. De uitdagingen 
die de nieuwe digitale mediasamenleving aan de journalistiek stelt, zijn in Nederland 
immers dezelfde als in Vlaanderen.” 
 

Doelstellingen 
 
Het VJF staat voor toekomstgerichte en mediumneutrale ondersteuning van 
onafhankelijke, kwalitatieve en innovatieve journalistiek. Het heeft vier 
hoofddoelstellingen: 
 

• coördineren en verdelen van subsidies voor innovatieve journalistiek 
• organiseren van een kennisdelingsplatform over alles wat met nieuws en media te 

maken heeft 
• aanwakkeren van de samenwerking met Nederland 
• functioneren als doorverwijsloket voor vragen over journalistiek, in samenwerking 

met de Vlaamse Vereniging van Journalisten en het Journalistenloket 
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Organisatie, opstart en tijdlijn 
 
De doelstellingen, werking en financiering van het VJF staan beschreven in een 
Samenwerkingsovereenkomst tussen de drie partijen: 
• de Vlaamse Gemeenschap 
• de Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ) 
• Journalismfund.eu vzw 
 
Deze drie partijen zetelen samen in een stuurgroep die het VFJ adviseert. De 
Samenwerkingsovereenkomst loopt over de periode 2018-2020. 
 
Het VJF is operationeel sinds september 2018. Tussen juni en september bereidde de 
stuurgroep de opstart intensief voor. Ze startte de onderhandelingen over de 
Samenwerkingsovereenkomst, begeleidde de aanwerving van een projectcoördinator, 
stelde een subsidiereglement op en liet een logo ontwerpen. 
 
De dagelijkse leiding en werking van het VJF zijn toevertrouwd aan Journalismfund.eu, dat 
het VJF ook in rechte vertegenwoordigt. Op 10 september ging de projectcoördinator van 
het VJF aan de slag. Hij wordt bij de dagelijkse werking bijgestaan door de financieel 
manager van Journalismfund.eu.  
 
De belangrijkste opdracht van het VJF in 2018 was het coördineren en verdelen van 
subsidies voor innovatieve journalistiek. Begin september werd het subsidiereglement 
gepubliceerd op de websites van de partners in de stuurgroep. Op vrijdag 14 september 
ging ook de website van het VJF online. Op 1 oktober organiseerde het VJF een openbare 
infoavond over de subsidieregeling. De deadline voor aanvraagdossiers was 31 oktober. 
Op 7 december keurde de Vlaamse Regering de definitieve 
Samenwerkingsovereenkomst 2018-2020 over het Vlaams Journalistiek Fonds goed. Op 11 
december maakte het VJF de subsidietoekenningen openbaar bekend. Voor het einde 
van 2018 sloot Journalismfund.eu met alle subsidieontvangers een subsidiecontract af. 
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2. SUBSIDIEREGELING VOOR INNOVATIEVE 
JOURNALISTIEK 
 
Sterke en diverse media zijn nodig om de pers haar rol van vierde macht in onze 
democratie te laten spelen. Daartoe is het noodzakelijk dat die nieuwsmedia zich tijdig 
en accuraat weten aan te passen aan de snel evoluerende technologie en het wijzigende 
mediagedrag van de bevolking. Daarom organiseerde het VJF, met middelen van 
minister van Media Gatz, een subsidieronde voor innovatieve journalistieke projecten die 
het nieuwsaanbod vernieuwen, verbreden en pluriformer maken.  
 

Krachtlijnen subsidieregeling 
 
• Om in aanmerking te komen dienden de projecten een journalistiek en innovatief 

karakter te hebben. De beoogde innovatie kon betrekking hebben op 
de productiewijze, factchecking, datajournalistiek, storytelling, het inzetten van het 
publiek bij (regio)journalistiek, het bevorderen van diversiteit en het bereiken van 
kwetsbare doelgroepen, alternatieve verdienmodellen en ondernemerschap, 
crowdsourcing en zo meer. 

• De looptijd van de projecten moest zich situeren tussen de 1 december 2018 en 31 
maart 2020. 

• Een project kon maximaal voor 80% van de geraamde kosten worden ondersteund. 
• Zowel startende nieuwsmediabedrijven (start-ups), individuele journalisten als 

organisaties – ofwel zelfstandig ofwel ondersteund door een nieuwsmediabedrijf – 
konden een projectsubsidieaanvraag indienen. 

• De deadline voor aanvraagdossiers was 31 oktober. 
• Een onafhankelijke autonome jury beoordeelde de aanvraagdossiers op de volgende 

criteria: het journalistieke karakter (25%), het innovatieve karakter (25%), duurzaamheid 
(10%), uitvoerbaarheid (10%), teamsamenstelling (10%) en budgetplan (20%). 

 

Infosessie 
 
Op maandagavond 1 oktober organiseerde het VJF een infosessie over de 
subsidieregeling. De interesse daarvoor was groot. Met zo’n vijftig aanwezigen was het 
auditorium van de Vlaamse Vereniging van Journalisten, waar de infosessie plaatsvond, 
goed gevuld. De avond werd geopend door René van Zanten, directeur van het 
Nederlands Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Hij gaf een kort overzicht van de 
verschillende sporen waarop het fonds werkt: innovatie, onderzoek en kennisdeling. 
Het tweede luik van de avond focuste op de subsidieregeling voor innovatieve 
journalistieke projecten van het VJF. De projectcoördinator van het fonds schetste het 
kader waarbinnen het VJF opereert en gaf meer uitleg over wat voor soort projecten in 
aanmerking komen voor subsidie. De financieel manager van Journalismfund.eu besprak 
in detail hoe aanvragers een projectbudget kunnen opstellen. Tot slot belichtte de 
juridisch adviseur van de Vereniging van Vlaamse Journalisten enkele aspecten van 
intellectueel eigendomsrecht. 
Op het einde van de sessie konden de bezoekers nog bij de sprekers terecht met 
individuele vragen. 
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Informatieverstrekking en advisering bij aanvraagdossiers 
 
Tot aan de aanvraagdeadline van 31 oktober zette het VJF intensief in op 
informatieverstrekking en het beantwoorden van vragen van potentiële aanvragers, per 
telefoon, mail of op kantoor. Het publiceerde op zijn website ook een handleiding bij het 
opstellen van een budgetplan. 
Het VJF screende alle ingediende dossiers op volledigheid en ontvankelijkheid. Het 
contacteerde de aanvragers voor eventuele bijkomende toelichting of verduidelijking. 
Vooral wat het zakelijke luik betrof was er veel zorg nodig om alle financiële gegevens 
volgens dezelfde indeling in het Budgetplan weer te geven, opdat alle dossiers op gelijke 
basis beoordeeld konden worden. 
 

Groot aantal aanvragen 
 
Er werden 37 aanvragen ingediend, voor in totaal 1,8 miljoen euro. Dat aantal was een 
groot succes. Eerdere projectoproepen voor innoverende journalistieke projecten bij het 
Departement CJM hadden respectievelijk 20 (2016) en 10 (2017) aanvragen.  
 

Jury 
 
Het subsidiereglement stipuleerde dat de beoordeling van de dossiers gebeurde door 
een jury van vier onafhankelijke experten, samengesteld door de stuurgroep van het VJF. 
De jury bestond in 2018 uit: 
• Leen d’Haenens (voorzitter) (gewoon hoogleraar communicatiewetenschap aan het 

Instituut voor Mediastudies van de KU Leuven); 
• Dries Rombouts (docent media-innovatie aan de Arteveldehogeschool in Gent); 
• Anouk van Kampen (België-correspondent voor NRC); 
• Marc Buelens (emeritus professor en voormalig directeur van Vlerick Business School). 
 
Aangezien de jury slechts één maand had om alle 37 dossiers te bestuderen, beoordelen 
en quoteren, besteedde het VJF bijzondere aandacht om de jury zo goed mogelijk te 
ondersteunen. Het stelde een instructie- en deontologiedocument op, bezorgde de 
vormelijk goedgekeurde aanvraagdossiers op een uniforme manier in verschillende 
loten, kwam een praktische werkwijze overeen en overlegde op voorhand over een 
vergadermethodiek. 
 
De jury heeft alle aanvraagdossiers geëvalueerd op basis van de beoordelingscriteria uit 
het subsidiereglement, rekening houdend met het totaal beschikbare subsidiebedrag 
van 500.000 euro. Op basis van een schriftelijke voorbereiding die de juryleden op 
voorhand moesten insturen, is de jury op een afsluitende juryvergadering in debat 
gegaan om de definitieve subsidiebesluiten vast te leggen. De jury toonde zich daarbij 
positief over de voorbereiding en het kader waarbinnen ze kon werken, had geen 
opmerkingen over de procedure, en toonde zich tevreden met het eindresultaat. De jury 
was ook opgetogen dat ze heel verschillende soorten projecten heeft kunnen 
ondersteunen: factchecking en AI, podcasts, regiojournalistiek, een productiehuis, een 
crossmediaal platform, doelgroepverbreding naar laaggeletterden en jongeren, 
enzovoort. 
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Subsidietoekenningen voor innovatieve journalistieke projecten 
 
Het VJF had in 2018 500.000 euro ter beschikking om toekomstgerichte projecten te 
ondersteunen die d e journalistiek in Vlaanderen vernieuwen en verbreden. Er werden in 
totaal 37 aanvragen ingediend, voor samen 1,8 miljoen euro. Een autonome jury toetste 
de aanvraagdossiers aan de beoordelingscriteria uit het subsidiereglement, en besliste 
om subsidie toe te kennen aan deze 11 projecten: 
 

Aanvrager Naam project € toegekend 

Vocvo vzw Wablieft gaat digitaal 32.400,00 

Eva Moeraert Podlab 35.823,28 

Jan Jagers 
FactRank Pro: digitaal claimspotten 
voor factchecking in Vlaanderen 39.868,79 

Sonderland vzw Productiehuis Sonderland 111.018,04 

De Werktitel cvba Apache Lokaal 67.452,47 

Textgain bvba kloptditwel.be 82.961,60 

RTVB vzw Op de rooster 9.470,00 

Ethercentrum vzw 

Chase Social Stories - 
Onderzoeksbeurzen voor innovatieve 
maatschappelijke verhalen 50.071,62 

Robbe 
Vandegehuchte 

Heavn: Het Expat Arsenaal Vlaanderen 
& Nederland 6.900,00 

Jan De Deken The Polar Project 43.925,00 

Getbasic vzw 
Journalistiek via de nieuwste 
webformats 20.109,20 

      

   TOTAAL 500.000,00 

 
• Vocvo vzw 

€ 32.400 voor Wablieft gaat digitaal, een online nieuwsmagazine voor laaggeletterde 
volwassenen. 

• Textgain bvba 
€ 82.962 voor kloptditwel.be (later hernoemd naar factcheck.vlaanderen). Dat is een 
online platform dat met behulp van artificiële intelligentie desinformatie en 
polarisering opspoort om die door deskundige fact checkers te laten duiden en 
bestrijden. Textgain is een spin-off van de Universiteit Antwerpen en ontwikkelt 
taaltechnologie op basis van zelflerende algoritmen. 
Voor factcheck.vlaanderen slaan ze de handen in elkaar met media-experten van 
VRT NWS, de master journalistiek van de KU Leuven Campus Antwerpen en de 
bachelor journalistiek van de Erasmushogeschool Brussel. 

• Sonderland vzw 
€ 111.018 voor Productiehuis Sonderland: een interdisciplinair productiehuis voor non-
fictie, door een collectief van journalisten, wetenschappers, video- en radiomakers, 
illustratoren en fotografen. Sonderland werkt per jaar rond één groot thema, en 
verkoopt zijn producties aan diverse media. 
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• RTVB vzw 
€ 9.470 voor Op de rooster, een journalistieke wedstrijd van RINGtv voor jongeren in het 
raam van de regionale verkiezingen van 2019. 

• Robbe Vandegehuchte 
€ 6.900 voor Heavn: het expat arsenaal Vlaanderen & Nederland, een platform dat 
het potentieel van expats benut voor buitenlandjournalistiek in innovatieve formats. 

• Jan Jagers 
€ 39.869 voor FactRank Pro. Met FactRank Pro wordt software ontwikkeld die 
automatisch uit teksten beweringen destilleert die het factchecken waard zijn. 
Daarmee willen de initiatiefnemers Nederlandstalige journalisten een tool bezorgen 
die hen veel werk uit handen neemt en hen in staat stelt de kwaliteit, efficiëntie en 
impact van hun publicaties te verhogen. Het einddoel is betere informatievoorziening 
voor het publiek, en de pers die een extra en innovatief middel ter beschikking heeft 
om zijn waakhondfunctie te vervullen. Het is een project van Jan Jagers i.s.m. de 
universiteiten van Antwerpen, Leiden en Leuven. 

• Jan De Deken 
€ 43.925 voor The Polar Project, een crossmediaal onderzoeksjournalistiek medium 
over de klimaatverandering. 

• Getbasic vzw 
€ 20.109 voor Journalistiek via de nieuwste webformats, een samenwerking tussen 
DeWereldMorgen en Brussels cultuurhuis Le Space. Zij gaan via de nieuwste 
webformats nieuws brengen tot bij 16-24-jarige videoconsumenten door een team 
van beginnende acteurs en woordkunstenaars. 

• Eva Moeraert 
€ 35.823 voor Podlab, een opleidings- en coachingstraject voor podcastmakers.  

• Ethercentrum vzw 
€ 50.072 voor Chase Social Stories. Chase is een urban community van jonge digitale 
storytellers die verhalen creëren voor een jonge diverse groep van stadsjongeren in 
Vlaanderen en Brussel. In dit project geven ze onderzoeksbeurzen aan talentvolle 
gedreven verhalenvertellers en coachen ze hen bij het maken van verhalen die 
maatschappelijke verandering aan het licht brengen in Gent, Hasselt, Antwerpen en 
Brussel. 

• De Werktitel cvba 
€ 67.452 voor Apache Lokaal. Dat wordt een samenwerking tussen burgers, regionale 
correspondenten en nieuwswebsite Apache, met onder andere een pitch door 
burgers/tipgevers, begeleiding van regiojournalisten bij hun onderzoek, en lokale 
toonmomenten. 

 

Mededeling en subsidiecontracten 
 
De beslissingen van de autonome jury werden bekrachtigd door de Raad van Bestuur van 
Journalismfund.eu (dat het VJF overeenkomstig de Samenwerkingsovereenkomst in 
rechte vertegenwoordigt). Daarna werden alle 37 aanvragers per mail op de hoogte 
gebracht van de beslissing over hun dossier, vergezeld van een beknopte individuele 
toelichting bij de beslissing. 
Het VJF heeft ook een subsidiecontract opgesteld voor de subsidiënten. In de laatste 
weken van december heeft het met alle 11 subsidieontvangers een gesprek gehad en zo’n 
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contract ondertekend. In het contract zijn o.a. de subsidiemodaliteiten en de afspraken 
rond rapportage vastgelegd. 
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3. OVERIGE DOELSTELLINGEN 
 
De VJF-Samenwerkingsovereenkomst stipuleerde dat de belangrijkste opdracht van het 
VJF in 2018 het coördineren en verdelen van subsidies voor innovatieve journalistiek was. 
Maar ook voor de overige drie hoofddoelstellingen werd al een basis gelegd. 
 

Samenwerking met Nederland 
 
Een belangrijke partner voor het VJF op dit vlak is het Nederlands Stimuleringsfonds voor 
de Journalistiek (SvdJ). Bij de oprichting van het VJF is dit fonds als voorbeeld genoemd. 
Bovendien was het de opdrachtgever voor het onderzoeksrapport Eén taal, meer 
stemmen. Journalistiek, innovatie en samenwerking in Nederland en Vlaanderen dat 
heeft bijgedragen aan de oprichting van het VJF. 
 
De VJF-projectcoördinator werd midden september door het SvdJ uitgenodigd op de 
afsluitende bijeenkomst in Amsterdam van de Vlaams-Nederlandse commissie die het 
onderzoeksrapport heeft opgesteld. Daarop waren ook het SvdJ-bestuur, de directeur 
van het Vlaams-Nederlands huis deBuren en de Adjunct Algemeen Afgevaardigde van de 
Vlaamse Regering aanwezig. Het was een ideale gelegenheid om meteen bij de start van 
het VJF wederzijds kennis te maken en een basis te leggen voor verdere samenwerking. 
 
Op uitnodiging van het VJF was de directeur van het SvdJ spreker op de Infosessie die het 
VJF op 1 oktober in Brussel organiseerde over zijn subsidieregeling. Hij vertelde het 
Vlaamse publiek daar over de werking van het SvdJ en de ervaring die het heeft met het 
ondersteunen van innovatieve journalistieke projecten. 
 
In overleg met de Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering in Nederland (AAVRN) 
communiceerde het VJF ook mee over de projectoproep voor de Vlaams-Nederlandse 
journalistenbeurs die de AAVRN en de Nederlandse ambassade in Brussel jaarlijks 
organiseren. 
 
In november verhuisden het Vlaams Journalistiek Fonds en Journalismfund.eu hun 
kantoor naar Vlaams-Nederlands Huis deBuren in Brussel. Het samenhuizen in één 
gebouw met zowel deBuren als de Nederlandse Taalunie is een duidelijke meerwaarde 
voor de bevordering van de Vlaams-Nederlandse samenwerking. Met deBuren werd ook 
al samengezeten over de organisatie van de Vlaams-Nederlandse Mediacafés.  
 
Het VJF had tevens een eerste kennismakingsoverleg met De Brakke Grond, het Vlaams 
Cultuurhuis in Amsterdam. Daarbij wisselde het o.a. informatie uit over podcastmakers 
voor het geplande Oorzaken Festival eind maart 2019. 
 
Het VJF was in november ook aanwezig op de jaarlijkse Conferentie 
Onderzoeksjournalistiek van de Vlaams-Nederlandse Vereniging van 
Onderzoeksjournalisten (VVOJ), en op Media van Morgen. Op dat laatste congres 
presenteert het SvdJ de innovatieve journalistieke start-ups die het heeft ondersteund, 
wat bijzonder leerzaam was voor het VJF in de toekomst. 
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Enkele innovatieve journalistieke projecten waaraan het VJF een subsidie heeft 
toegekend, gaan uit van een Vlaams-Nederlandse samenwerking. Dat is bij uitstek het 
geval voor FactRank Pro, Heavn en Apache Lokaal. Voor dat laatste project gaat Apache 
een intensieve samenwerking aan met het Nederlandse Bureau voor Lokale Zaken. 
 
De nieuwe werking van het VJF trok ook de aandacht van enkele Nederlandse media. 
Naast het SvdJ, dat op zijn website een uitgebreid stuk wijdde aan het VJF, berichtten o.a. 
ook Villamedia, het Noordhollands Dagblad en Unity.nu over het VJF. 
 

Kennisdelingsplatform over alles wat met nieuws en media te maken heeft 
 
Bij zijn opstart is het VJF meteen begonnen met een informatieronde langs verschillende 
geledingen van de sector: nieuwsorganisaties, koepels, onderwijs, universiteiten, overheid, 
politiek, VRT, Nederland. Op basis van de reeds gevoerde gesprekken blijkt dat een 
kennisdelingsplatform het best zo eenvoudig en laagdrempelig mogelijk moet zijn. Het 
zal zich vertalen in een nieuwsbrief en een website waar in verschillende categorieën op 
een aanschouwelijke manier kennis, onderzoeksresultaten, inspiratie, reflectie, best 
practices enz. worden samengebracht. In 2018 deelde het VJF Het VJF deelt zo’n kennis nu 
al sporadisch zo’n kennis, vooral via zijn Twitterkanaal. 
 

Doorverwijsloket voor vragen over journalistiek 
 
Over de doelstelling “Doorverwijsloket voor vragen over journalistiek in samenwerking met 
de Vlaamse Vereniging van Journalisten en het Journalistenloket” werd pas in december 
2018 overeenstemming bereikt binnen de stuurgroep van het VJF. Het VJF heeft op zijn 
website een sectie met info over de sector. Daarnaast verwees het individuele vragen 
systematisch door naar het meest geschikte loket. 
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4. COMMUNICATIE 
 
Wegens de krappe tijdsspanne voor het organiseren en uitvoeren van de 
subsidieregeling moest het VJF reeds één week na de opstart een website online hebben. 
De website bevat alle informatie over de subsidieregeling en een oplaadfunctie voor 
aanvraagdossiers. Daarnaast heeft de website o.a. een nieuws- en kennispagina. In 2019 
wordt de website verder uitgebouwd. 
Van midden september tot en met december 2018 had de website 1.586 gebruikers en 
5.179 paginaweergaven. Berichten op de sociale mediakanalen van het VJF hadden een 
organisch bereik tot 3.245 (Facebook) en 6.840 (Twitter) mensen. Aangezien de werking en 
de communicatie in 2018 hoofdzakelijk was toegespitst op de subsidieregeling en nog 
niet op bredere kennisdeling, is dat alvast een mooie start. 
 
Het VJF en de stuurgroep besteedden bijzondere aandacht aan het verspreiden van de 
projectoproep voor innovatieve journalistieke projecten. Alle organisaties in de 
stuurgroep verspreidden de informatie via hun website en nieuwsbrieven. De VVJ 
publiceerde ook een advertentie in hun ledenblad De Journalist. Ook andere organisaties 
berichtten over de subsidieregeling en het VJF, waaronder het Fonds Pascal Decroos, 
MediaNet Vlaanderen en het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. 
In het kader van de opstart en de subsidieregeling besteedde het VJF ook veel tijd aan 
individuele informatieverstrekking en begeleiding, per mail, telefoon of persoonlijk op 
kantoor. Daarnaast organiseerde het een infosessie bij de Vlaamse Vereniging van 
Journalisten. 
Tot slot verspreidde het VJF de projectoproep ook gericht via sociale media (Twitter en 
Facebook). 
Het uiteindelijke aantal aanvraagdossiers (37) lag twee- tot viermaal hoger dan bij 
gelijkaardige projectoproepen in het verleden. De verspreiding van de projectoproep was 
dus zeker succesvol. 
 
Het VJF communiceerde ook actief over de subsidietoekenningen in december. Dat 
deed het o.a. via een persbericht, de website, sociale media en een nieuwsbrief. Het 
nieuws werd opgepikt door verschillende media in Vlaanderen en Nederland.  
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5. FINANCIËN 
 
Zoals bepaald in de Samenwerkingsovereenkomst over het Vlaams Journalistiek Fonds 
stelde de Vlaamse Regering in 2018 een subsidie van 550.000 euro ter beschikking aan 
Journalismfund.eu vzw voor de werkingskosten en het realiseren van de operationele 
doelstellingen van het VJF. 
 
500.000 euro daarvan (91%) kende het VJF toe als subsidies voor innovatieve journalistieke 
projecten. De overige 50.000 euro diende als financiering van de opstart en de reguliere 
werking van het VJF. In het bijzonder het ontwerp en de bouw van een website, het 
ontwerp van een logo en huisstijl, de organisatie van een informatie-evenement voor de 
sector, de vergoeding van de juryleden, en personeels-, ICT- en overheadkosten. 
 
Een gedetailleerde jaarrekening en het verslag van de commissaris zijn te vinden op de 
website van Journalismfund.eu: https://www.journalismfund.eu/about-us/financial-
documents. 
 


