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Intro – het begin
Stichting Gutmensch is een initiatief van Linda Polman, Saskia Kunst, Minka
Nijhuis en Lijn Schutte met als doelstelling: een constructieve, prikkelende
en/of humoristische stem toe te voegen aan relevante maatschappelijke
debatten ter bevordering van tolerantie in de samenleving.
Stichting Gutmensch is formeel opgericht op 7 april 2019 en ingeschreven bij de kamer van
Koophandel. De eerste paar maanden zijn besteed aan het opstellen en bespreken van benodigde
beleidsdocumenten, er is een bankrekening geopend en een ANBI (Algemeen Nut Beogende
Instelling) status aangevraagd bij de belastingdienst. Die status werd op 28 juni 2019 verkregen,
nadat het notariskantoor een formuleringsfout in de statuten (kosteloos) heeft hersteld en de
statuten zijn bijgewerkt.
Wij zijn blij met de toekenning van dit ‘keurmerk’ van de belastingdienst, er blijkt uit dat onze
documentatie en administratie ordelijk en naar behoren is opgezet, en onze (toekomstige)
donateurs hun giften aan Gutmensch bij hun belastingopgave kunnen opgeven.
De Stichting maakt de Gutmensch Scheurkalender - 365 dagen elke dag een dosis toegankelijke,
boeiende en verrassend aangeleverde informatie rond een belangrijk maatschappelijk thema.
Als thema voor de eerste kalender kiezen we het debat rond vluchtelingen, asiel en migratie.
Daarnaast ontwikkelt de stichting nevenactiviteiten, zoals de nacht van de Gutmensch en de
Gutmensch academie.
Activiteiten 2019-2020 (tot april)
We maken de kalender in samenwerking met maatschappelijk betrokken
kunstenaars, schrijvers, journalisten, denkers, dichters, cabaretiers,
opiniemakers etc.
Op de website www.gutmensch.nl houden we een lijst bij van mensen die
een bijdrage leveren aan de kalender. (Alle bijdragen worden – voor deze
eerste kalender - belangeloos geleverd)
Bij Uitgeverij Jurgen Maas hebben we onderdak gevonden voor het
produceren van de kalender, en zijn zo verzekerd van professionele
ondersteuning in het technische maakproces, bij het drukken, het
aanbieden aan de boekhandel en toegang tot boekenbeurzen, en de
verdere logistiek rond vermarkting en verkoop.
Het laatste kwartaal van 2019 besteedden we aan fondswerving en het voorbereiden van de
activiteiten. We oriënteren ons op de scheurkalendermarkt, werven medestanders en bijdragers en
werken ons inhoudelijk concept voor de kalender uit.
Vanaf januari 2020 is er gewerkt aan het produceren van de kalender, het verwerven van de
bijdragen van derden en het daadwerkelijk maken van 365 (x2) bladzijden.
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De kalender is gemaakt door Linda Polman (die ook de eindredactie heeft gedaan), door Saskia
Kunst (die ook zorg draagt voor opmaak en vormgeving) en heeft een heel eigen uitstraling
gekregen door de tekeningen die gemaakt zijn door kunstenares Saskia Pfaeltzer. In samenwerking
met Jurgen Maas en Michiel Niessen.
De geplande nevenactiviteiten (De nacht van de Gutmensch en de sessies van de Academie, zijn
hangende de coronacrisis on hold. Zodra het opnieuw mogelijk is om publieksactiviteiten te
organiseren, zullen de plannen daartoe nader worden uitgewerkt.
“De rechtervleugel heeft het discours over vluchtelingen en
migratie succesvol naar zich toegetrokken; de linkervleugel
staat vaak met de mond vol tanden, zonder verweer tegen
beweringen dat een ‘tsunami van nepvluchtelingen’ onze
verzorgingsstaat bedreigt, we worden omgevolkt waar we
bijstaan, linkse wegkijkers onze vrijheid uitleveren aan de islam
en onze dochters straks allemaal in boerka’s worden gepropt.
De linkerflank wordt hierin ook nog eens in de steek gelaten
door politieke leiders die steeds verder naar rechts kruipen
vanwege de zetelpeilingen.
Voor u ligt de Allereerste Editie van de Gutmensch
Scheurkalender over vluchtelingen en de opkomst van
extreemrechts: elke dag een vers blaadje met
(tegen)argumenten, feiten, contexten en/of een goede grap
zodat u zich vol zelfvertrouwen en goede moed in elk gesprek
over migratie kunt mengen.
De Gutmensch Scheurkalender serveert u een dagelijkse dosis
strijdlust en bezieling. Meer dan honderd schrijvers, dichters,
kunstenaars, cabaretiers, onderzoeksjournalisten,
wetenschappers, cartoonisten en fotografen uit binnen- en
buitenland namen een of meer blaadjes voor hun rekening
opdat u er elke dag weer fris tegenaan kan. Door onze
scheurkalender hoeft u zich op verjaardagsfeestjes, bij de
koffieautomaat op kantoor of in de kroeg nooit meer
vertwijfeld af te vragen wat u in uw eentje als gewone burger
kunt doen tegen verrechtsing en populisme.
De Gutmensch Scheurkalender is voor u gemaakt door Linda
Polman, Saskia Kunst en Saskia Pfaeltzer en uitgever Jurgen
Maas”

Het Bestuur van Stichting Gutmensch
Voorzitter: Paulien Boogaard (vanaf september 2019)
Secretaris: Minka Nijhuis
Penningmeester: Lijn Schutte
contact@gutmensch.org
www.gutmensch.org
Stichting Gutmensch is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder
nummer 74514237
RSIN 859931067
Stichting Gutmensch is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)
Bankrekening: SNS bank NL14 SNSB 0783 3140 94
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Jaarrekening 2019-20201
Resultaatrekening2

INKOMSTEN

€
Donaties 1.050,00
St Vluchteling 2.500,00
VSB Fonds 10.000,00
Totaal inkomsten
13.550,00

KOSTEN
Opstartskosten
Webhosting
Netwerk/partners
Overig
Bestuur/organisatie
Bankkosten
Totaal kosten
RESULTAAT

511,47
68,24
60,00
23,49
72,10
51,65
786,95
12.763,05

Toelichting
Stichting Gutmensch is opgericht in april 2019.
In het voorliggende boekjaar (01-04-2019 t/m 31-03-2020) hebben activiteiten plaatsgevonden ter
voorbereiding van het uitbrengen van de eerste Gutmensch Scheurkalender (verwachte
verschijningsdatum: augustus 2020).
De opstartkosten (Oprichtingsacte, Kamer van Koophandelinschrijving), domeinnaamregistratie en
webhosting) zijn bekostigd uit particuliere donaties.
De overige uitgaven (ten behoeve van partner-netwerkcontacten, ontwikkelings- en
materiaalkosten en organisatie) zijn zo beperkt
mogelijk gehouden.
De verworven fondsen (de stimuleringsdonatie van
Stichting Vluchteling en de subsidie van het VSB
Fonds) zijn gereserveerd voor productie en promotie
van de Scheurkalender, en worden in de loop van het
volgende boekjaar besteed.
Het bestuur werkt onbezoldigd.
Mocht er financiële ruimte zijn in de toekomst zullen
beloningen voor medewerkers volgens marktconform
principe worden vastgesteld en verantwoord.

1

Statutair loopt het boekjaar van Stichting Gutmensch van 01 april tot en met 31 maart. Het maken van de Gutmensch Scheurkalender is
een kernactiviteit van de stichting. Deze activiteit is kalenderjaar overstijgend.
2
Deze resultaatrekening is tegelijk de beginbalans van Stichting Gutmensch
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