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Stichting Gutmensch - Jaarverslag 2020-2021

In augustus 2020 verscheen de Gutmensch
Scheurkalender 2021.
Vanwege corona waren de mogelijkheden
tot presentatie en promotie beperkt.
Desondanks heeft de Scheurkalender ruime
aandacht gekregen en zijn we tevreden over
de verkoop en het resultaat.

Achtergrond
Het maatschappelijk debat kent een steeds hardere toon, aangejaagd door manipulatie en (online)
intimidatie. Feiten en expertise worden minder herkend en erkend, mensen en meningen worden
onderuitgehaald met een felheid die grenst aan fanatisme en het geschreeuw van extremen
overstemt de meerderheid – de grote groep tussen de twee uiteinden van het spectrum.
Stichting Gutmensch wil de ruimte tussen de extremen vullen op basis van feiten en kennis van zaken,
met constructieve, creatieve en humorvolle bijdragen aan het publieke debat. Samen met partners en
medestanders wil Stichting Gutmensch bouwstenen voor een ander perspectief aanleveren, zodat in
de vrienden/familiekring, op school of kantoor, in de media en het debatcircuit met
zelfvertrouwen, goed geïnformeerd en puntig aan de discussie kan worden deelgenomen.
Zo vergroten we de slagkracht en de (geweldloze) strijdbaarheid van de mensen, en ook helpen we
beleidsmakers en andere autoriteiten een eindje op weg naar een helder, hoopvol en onderbouwd
betoog.
Stichting Gutmensch maakt de Gutmensch Scheurkalender, met bijdragen
van journalisten, opiniemakers, schrijvers, dichters, kunstenaars, fotografen
en anderen.
De kalender biedt een amalgaam van bijdragen die vanuit verschillende
disciplines samen een veelzijdige bijdrage leveren aan het debat rond het
thema. voor de kalender van 2021 is dat thema: asiel, migratie, vluchtelingen
en de algehele verharding van het maatschappelijk debat.
De kalender wordt uitgegeven door Uitgeverij Jurgen Maas.
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Activiteiten 2020-2021 (april)
De kalender is gedrukt in een oplage van 4200 exemplaren waarvan er ruim
3700 zijn afgezet.
In de kalender zijn meer dan negentig originele bijdragen opgenomen.
Sommige bijdragers verzorgden een aantal blaadjes of maakten een serie.
De bijdragers leverden hun bijdrage belangeloos.
Op het achterplat van de kalender is een lijst opgenomen van alle bijdragers.
(Zie illustratie)
De overige blaadjes zijn gevuld door het kernteam, bestaande uit Linda
Polman (samenstelling en eindredactie), Saskia Kunst (samenstelling en
vormgeving) en Saskia Pfaeltzer, die alle tekeningen maakte.
Vanwege Covid-19 moest er afgezien worden van een publieksgerichte presentatie. Het alternatief
werd een roadtrip langs een aantal bijdragers. Van de ontmoetingen zijn filmpjes gemaakt die op een
YouTube-kanaal zijn gepost. ( https://www.youtube.com/channel/UCAF2NL1Id5OQPUjFwbpO38A )

Op 18 december 2020 was er een digitale presentatie van de Gutmensch
Scheurkalender bij het Torpedo Boekenfeest, met Sandra Rottenberg als
gastvrouw, met gasten die meewerkten aan de kalender.
Er waren 90 online bezoekers.
(Geen opname beschikbaar vanwege privacy wetgeving)
In de media is (positieve) aandacht besteed aan de Gutmensch Scheurkalender. De kalender is
besproken in NRC Handelsblad en uitverkoren als één van de drie beste kalenders voor 2021 (3 dec.
2020); Weblog Tzum deelde het filmpje waarin Adriaan van Dis de kalender krijgt aangeboden (19
nov. 2020); Besprekingen in Literair Nederland (3 dec. 2020) en interviews met TROS Nieuwsweekend
(2 januari 2021); De Morgen (5 januari 2021). Aandacht in Trouw, Wordt Vervolgd (Amnesty
International) en Magazine van Stichting Vluchteling.
De geplande nevenactiviteiten (Nacht van de Gutmensch, Academie) zijn door de omstandigheden
niet uitgevoerd.

Vooruitblik 2021-2022






In 2021 (september) verschijnt de tweede editie van de Gutmensch Scheurkalender (2022)
De editie 2022 wordt gepresenteerd met een publieksactiviteit (Nacht van de Gutmensch)
Plannen voor andere activiteiten worden uitgewerkt
De mogelijkheden voor een derde editie (2023) worden onderzocht
Er wordt een fondswervingsplan gemaakt

 Voor de activiteiten van 2021-2022 wordt uitgegaan van een minimale begroting van € 30.000, te
verwerven door fondswerving, inkomsten en donaties.
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Jaarrekening 2020-20211
Saldo 01-04-20 (a)
INKOMSTEN
Donaties
Verkoop direct
Aandeel opbrengst
Totaal inkomsten (b)

12.763,05
€
30,00
567,00
14.983,79
15.610,79

Totaal (a+b)

28.373,84

KOSTEN
Productiekosten
Presentatie
Promotie
Organisatie en materiaal
Bankkosten
Totaal kosten

2.480,50
830,76
497,30
390,64
117,73
4.316,57

Productie kalender 2022
Vergoedingen makers
Duurzaamheidsreservering
Totaal reserveringen

8.500,00
6.000,00
3.500,00
18.000,00

RESERVERINGEN

RESULTAAT

6.057,20

Toelichting
Het voorliggende boekjaar (01-04-2020 t/m 31-03-2021) stond in het teken van het verschijnen van
de eerste editie van de Gutmensch Scheurkalender (augustus 2020) en de beperkte mogelijkheden
voor promotie en verdere ontwikkeling van activiteiten vanwege Covid-19
Zowel de donaties als de directe verkoop bleef achter bij de verwachtingen omdat publieksgerichte
activiteiten niet mogelijk waren. Er zijn alternatieven gezocht voor de promotie.
Productiekosten zijn zo beperkt mogelijk gehouden.
In 2020 zijn geen verdere subsidies verkregen. Ook de voorgenomen fondswerving is uitgesteld tot na
de corona-crisis.
De kalender is naar verwachting verkocht. Een deel van de opbrengst wordt gereserveerd voor de
productie van de volgende kalender en voor een vergoeding voor het kernteam. Deze reserveringen
worden in de jaarrekening afgetrokken van het resultaat omdat ze direct gelieerd zijn activiteiten in
het lopende boekjaar (01-04-2020-31-03-2021) Ook wordt een bedrag (duurzaamheidsreservering)
gereserveerd voor het opvangen van onverwachte uitgaven en/of tegenvallende inkomsten.
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. Daarom worden reserveringen in de jaarrekening
opgenomen
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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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