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1. Samenstelling Bestuur en Raad van Toezicht

Sinds het oprichten van de stichting op 30 maart 2020 (en tot op heden):

Bestuur:
Alice Stollmeyer, algemeen directeur

Raad van Toezicht:
Pepijn Gerrits, voorzitter
Martijntje Smits, secretaris
Michiel van Hulten, penningmeester

2. Doelstelling van de stichting

Stichting Defend Democracy werkt aan het verdedigen en versterken van de democratie tegen 
interne, externe en technologische bedreigingen. Wij werken op het snijvlak van vrijheid, veiligheid 
en technologie. Wij opereren aan de frontlinie: bewustzijn, belangenbehartiging en actie. Wij zijn 
onafhankelijk, onpartijdig en transatlantisch.

3. Resultaat van de activiteiten

In 2020 verwierf de stichting twee subsidies voor het uitvoeren van Kieskijker, een pilot tegen 
online manipulatie en desinformatie rond de Nederlandse verkiezingen van 17 maart 2021. Het 
project werd met veel succes uitgevoerd en kreeg zeer positieve reacties en veel media aandacht.

4. Bestuurlijke voornemens en besluiten

Defend Democracy is voornemens zich dit jaar te richten op fundraising en uitbreiding personeel.

5. Financieel beleid

De directeur krijgt alleen een maandvergoeding indien er voldoende vrij besteedbaar vermogen is. 
De stichting hanteert vooralsnog een minimum financiële buffer van € 500.

6. Wijzigingen in de statutaire doelstelling

Geen

7. Jaarrekening 2020

Door onafhankelijke, externe accountant gemaakt; zie hier.

8. Begroting 2021

inkomsten
Defend Democracy streeft naar het werven van € 100 K aan diverse baten (met name van non-
profit organisaties, overheden en particulieren)

uitgaven
minimaal 75% zal worden besteed aan het verwezenlijken van de doelstellingen
maximaal 25% zal worden besteed aan beheer, administratie en wervingskosten
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https://defenddemocracy.eu/wp-content/uploads/2021/09/jaarrekening-2020-definitief.pdf

