JAARVERSLAG 2021
Stichting Defend Democracy

Samen met de op onze website vermeldde informatie (inclusief standaardformulier publicatieplicht
fondswervende instellingen) voldoet Stichting Defend Democracy met dit jaarverslag aan haar
publicatieplicht voor ANBIs.
1. Samenstelling Bestuur en Raad van Toezicht
Bestuur:
Alice Stollmeyer, algemeen directeur
Raad van Toezicht:
In december 2021 nam de stichting afscheid van RvT-lid Martijntje Smits. Nieuwe samenstelling:
Pepijn Gerrits, voorzitter
Michiel van Hulten, secretaris
Senna Bouteba, portefeuillehouder Financiën en Organisatie
2. Doelstelling van de stichting
Stichting Defend Democracy werkt aan het verdedigen en versterken van de democratie tegen
buitenlandse, binnenlandse en technologische bedreigingen. Wij werken op het snijvlak van
vrijheid, veiligheid en technologie. Wij realiseren dit door in te zetten op:
1) het vergroten van bewustzijn over buitenlandse, binnenlandse en technologische bedreigingen
van de democratie, over de noodzaak en urgentie om onze democratie daartegen te verdedigen,
en over het geven van een gezamenlijk, maatschappij-breed antwoord op deze bedreigingen;
2) belangenbehartiging in het algemene belang van een sterke democratie, de noodzaak en
urgentie om onze democratie tegen buitenlandse, binnenlandse en technologische bedreigingen
te verdedigen, en voor een gezamenlijk, maatschappij-breed antwoord op deze bedreigingen;
3) activiteiten gericht op het concreet vergroten van maatschappelijke weerbaarheid tegen hybride
bedreigingen van democratie.
3. Uitgevoerde activiteiten
Defend Democracy's projecten dragen bij aan het vergroten van maatschappelijke weerbaarheid
tegen zogeheten hybride bedreigen van onze democratie. Hiermee dragen al onze projecten bij
aan het verdedigen en versterken van democratie tegen buitenlandse, binnenlandse en
technologische bedreigingen.
In 2021 hebben we daarom de volgende vijf activiteiten uitgevoerd:
Democracy Drinks, netwerkbijeenkomsten ter vergroting van maatschappelijke weerbaarheid.
Steden: Berlijn, Brussel, Budapest, Den Haag, Kathmandu, Kopenhagen, Montreal, Washington.
Deze evenementen, bedoeld om beleidsmakers en activisten uit het maatschappelijk middenveld
die zich bezighouden met de verdediging van de democratie en de open samenleving bijeen te
brengen en samenwerking te bevorderen, worden over het algemeen zeer goed bezocht (tot 50
per maand) en hebben een aantal sprekers en deelnemers van hoog niveau aangetrokken.
Gerealiseerd door eigen tijdsinvestering (van Defend Democracy en lokale organisaties).
Type activiteit: bewustmaking, belangenbehartiging, actie
Kieskijker, pilot tegen online manipulatie rond de Nederlandse verkiezingen van 17 maart 2021. Dit
project ter vergroting van digitale weerbaarheid kreeg zeer positieve reacties en media aandacht.
Vele pogingen tot schadelijke inmenging in het verkiezingsproces werden in real time aan het licht
gebracht, en het project informeerde de kiezers ook over de dreigingen van online manipulatie en
hoe zij daarmee om kunnen gaan. Onze sociale media campagne had een bereik van 1 miljoen.
Gerealiseerd met steun van Stichting Democratie en Media en SIDN Fonds.
Type activiteit: bewustmaking, actie

Act On Disinfo, digitale weerbaarheidstraining voor een verantwoorde manier van omgaan met
desinformatie, (oorlogs)propaganda, complottheorieën en informatieoorlog op sociale media. Vanaf
februari 2022 richten deze trainingen zich specifiek op het omgaan met de informatieoorlog in de
context van Ruslands oorlog tegen Oekraïne. Tot de ruim 80 deelnemers uit meer dan 10 landen
behoorden journalisten, redacteuren, ngo's, desinformatie onderzoekers en fact-checkers,
personeel van EU-instellingen, denktanks, ambassades en Oekraïense activisten en ambtenaren.
Hun feedback is unaniem zeer positief; men geeft oa aan zich online meer 'mindful' te gedragen.
Gerealiseerd met steun van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO).
Type activiteit: bewustmaking, actie
People Versus Big Tech, een campagne voor betere Europese regulering van Big Tech bedrijven.
Defend Democracy was een zeer actieve deelnemer aan deze gezamenlijke belangenbehartiging
voor een historische Europese 'Digital Services Act' die de digitale rechten van burgers beschermt
in plaats van de oren teveel naar de belangen van tech reuzen laat hangen. De campagne leverde
een aantal grote successen op, waaronder meer transparantie en verantwoordingsplicht, en het
dichten van een maas in de wet die grootschalige desinformatie van regelgeving zou uitsluiten. De
DSA draagt dankzij ons bij aan meer weerbaarheid tegen diverse bedreigingen van de democratie.
Gerealiseerd door eigen tijdsinvestering (van Defend Democracy)
Type activiteit: belangenbehartiging
Transatlantic Democracy Dialogue, ons Brusselse vlaggenschipprogramma sinds oktober 2021,
bestaat uit werksessies rond een Transatlantische agenda voor democratie voor diplomaten,
politici, ambtenaren en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld. De sessies
blazen onze gedeelde waarden nieuw leven in en geven impuls aan verdere activiteiten. De eerste
dialoog ging over democratische terugval (inbreng werd gedeeld met de Summit for Democracy);
de tweede dialoog ging over hoe Oekraïne en de Wit-Russische oppositie aan de frontlinie staan
van de strijd voor vrijheid en democratie; de derde dialoog ging over hybride bedreigingen en het
vergroten van onze maatschappelijke weerbaarheid daartegen, met name in de context van
Ruslands oorlog tegen Oekraïne, vrijheid en democratie. De sessies worden zeer gewaardeerd.
Gerealiseerd met steun van de Amerikaanse Missie bij de Europese Unie.
Type activiteit: belangenbehartiging
4. Bestuurlijke voornemens en besluiten
Na een druk en succesvol 2021 richt Defend Democracy zich in 2022 op de volgende projecten:
 Act On Disinfo
 Democracy Drinks
 Transatlantic Democracy Dialogue
 en hopelijk een of meer nieuwe projecten
Ook zullen we een meerjarenstrategie uitwerken om breder uitvoering te geven aan onze missie.
Voor het te realiseren meerjarenplan gaan we tevens actief op zoek naar meerjarige financiering
vanuit fondsen, subsidies en genereren we eigen inkomsten. Het resultaat daarvan is dat we ook
een team kunnen opbouwen om uitvoering te geven aan het meerjarenplan.
5. Financieel beleid
De directeur krijgt alleen een maandvergoeding indien er voldoende inkomsten zijn. De stichting
hanteert vooralsnog een minimum financiële buffer van € 500.
6. Wijzigingen in de statutaire doelstelling
N.v.t.

7. Jaarrekening 2021
Door extern administratiekantoor MKBadministratie.nl gemaakt; zie hier. Voor toezicht op de
jaarrekening liet de RvT zich bijstaan door Defend Democracy's externe boekhouder.
8. Begroting 2022
inkomsten
Defend Democracy streeft naar het werven van € 100.000 aan diverse baten.
uitgaven
Defend Democracy volgt de richtlijn voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI's):
* minimaal 90% zal worden besteed aan het verwezenlijken van de doelstellingen
* maximaal 10% zal worden besteed aan beheer, administratie en wervingskosten

