Stichting Arti Media

Publicatie 2016

De naam van de instelling
De naam van de instelling is Stichting Arti Media. Stichting Arti Media houdt zich actief bezig met het
verbeteren van de situatie waarin volkeren zich bevinden in Turkije en zet zich in om de
mensenrechten, met name de persvrijheid die een deel is van het recht op vrijheid van meningsuiting
(internationaal vastgelegd in het VN-verdrag: Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en
politieke rechten
(BuPO) en nationaal vastgelegd in artikel 7 van de nederlandse grondwet), in Turkije te verdedigen.

Het RSIN/fiscaal nummer
In onderstaand tabel zijn een aantal gegevens van de instelling overzichtelijk weergegeven.
RSIN:
KvK:
IBAN:

857169737
67776582
NL15RABO0316993360

De contactgegevens
Mailadres:
Internetadres:

info@arti-media.nl
www.arti-media.nl

De doelstelling
De stichting heeft ten doel:
1. het uitgeven van een (online) krant en een website, het maken van tv producties en het
verzorgen van uitzendingen, alsmede het verrichten van alle daarmee samenhangende
soorten media activiteiten;
2. om totalitaire verschijnselen in het maatschappelijk en politieke leven, waar dan ook ter
wereld, te bestrijden, te ijveren voor een daadkrachtige democratie en voor een pluriforme,
opiniërende media;
3. het bevorderen van vrouwenemancipatie en gendergelijkheid in de maatschappij waar dan
ook ter wereld;
4. het helpen en ondersteunen van gearresteerde, veroordeelde en achtervolgde journalisten
en mensen die werkzaam zijn in de media, waar dan ook ter wereld;
5. verdedigt en bevordert de fundamentele mensenrechten, met name in Turkije, zoals
vastgelegd in de internationale verdragen en conventies, waaronder het Internationaal
Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten;

6. is een platform voor alle mensen die mensenrechten een warm hart toedragen en daarvoor
een actieve bijdrage willen leveren;
7. verricht verschillende activiteiten om het bewustzijn van mensen te vergroten aangaande de
persvrijheid, de doodstraf, terugzending naar land van herkomst, massamoord, marteling,
onderdrukking en andere soorten schendingen van de mensenrechten, met name in Turkije;
en
8. maakt de onderdrukking van vrouwen, minderjarigen en religieuze en etnische minderheden
bekend en gaat die tegen.

Het beleidsplan
Hieronder is het Meerjarenbeleidsplan 2017 – 2021 van Stichting Arti Media opgenomen (cursief).
Stichting Arti Media

Meerjarenbeleidsplan
2017 – 2021

Het werk dat de instelling doet
De stichting tracht haar doel ondermeer te bereiken door:
 Het organiseren van seminars, bijeenkomsten, demonstraties, herdenkingsdiensten,
tentoonstellingen, lezingen, persconferenties die verband houden met alle facetten van
persvrijheid en mensenrechten;
 Een missie om te investeren in onafhankelijke kritische media en een sterke, integere
democratische rechtsstaat. Onder andere door financiële steun te verlenen aan organisaties,
projecten en andersoortige initiatieven die deze missie uitdragen. Indien gewenst geeft de
stichting (extern) organisatorisch advies en/of brengt verschillende initiatieven met elkaar in
verbinding;
 Het publiceren en afdrukken van boeken, brochures en documenten inzake persvrijheid en
mensenrechten;
 Het uitbreiden van onze website om de misdaden van met name het regime van Turkije in
kaart te brengen, vooral met behulp van multimedia;
 Het uitvoeren van traditionele en culturele feesten;
 Het produceren van video's aangaande de persvrijheid en mensenrechtenactiviteiten binnen
Turkije;
 Het verzamelen van iedere soort ondersteuning, waaronder morele steun, financiële donaties
en opbrengsten van activiteiten zoals hierboven vermeld;
 Petities aangaande persvrijheid en mensenrechten realiseren en steun van bekende mensen
inroepen;
 Het organiseren van een vaste jaarlijkse bijeenkomst; en
 Het ondersteunen van gearresteerde, veroordeelde en achtervolgde journalisten en mensen
die werkzaam zijn in de media.

De manier waarop de instelling geld werft
Stichting Arti Media gaat geld werven door:
 Actief in gesprek te gaan met en flyers uitdelen aan mensen die de seminars, bijeenkomsten,
etc. Bezoeken (in het eerste jaar (2017) naar verwachting 60%)
 Het verspreiden van nieuwsbrieven, internet en mailingsacties (in het eerste jaar naar
verwachting 20%)
 Het benaderen van het directe netwerk van bestuurders en vrijwilligers, en mond-totmondreclame (in het eerste jaar naar verwachting 20%).
Na het eerste jaar wordt verwacht dat voor de toekomstige jaren 85% van het geworven geld
afkomstig zal zijn van de dan bestaande donateurs, en dat de overige 15% afkomstig zal zijn van
nieuwe donateurs die zijn benaderd door middel van de 3 voornoemde activiteiten.

Het beheer en de besteding van het vermogen van de instelling
Het besluit en beheer over het vermogen vinden uitsluitend plaats door het bestuur.
In het maandelijkse overleg bepalen de bestuursleden de prioriteit van de projecten en bepalen welk
project hoeveel budget mag krijgen.

De bestuurssamenstelling en de namen van de bestuurders
Het bestuur van de stichting bestaat uit 3 leden:
• een voorzitter
• een secretaris
• een penningmeester
Er bestaat een uitzondering voor het publiceren van de namen van de bestuurders indien de
publicatie van de namen van de bestuurders hun veiligheid of die van hun familieleden in gevaar kan
brengen. Stichting Arti Media heeft aan de belastingdienst om een ontheffing verzocht zodat
Stichting Arti Media de namen van de bestuurders niet hoeft te publiceren. De aanvraag beschiking
Algemeen nut beogende instelling is nog in behandeling, en er is nog geen beslissing genomen op het
verzoek om ontheffing.

Het beloningsbeleid
De leden van het bestuur en alle vrijwilligers genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Wel
is een onkostenvergoeding mogelijk mits de onkosten zijn onderbouwd met facturen.

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten
Stichting Arti Media is opgericht op 28 december 2016 en heeft derhalve nog geen activiteiten
kunnen uitoefenen in 2016.

Een financiële verantwoording
Alle bedragen in de financiële verantwoording zijn in euro’s.
Balans

31 december 2016

Activa
Totaal activa

0

Passiva
Eigen vermogen

0

Totaal passiva

0

Staat van baten en lasten

2016

Som der baten

0

Lasten
Besteed aan de doelstelling(en)
Wervingskosten baten
Kosten beheer en administratie

0
0
0

Som der lasten

0

Resultaat

0

Toelichting
GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Algemeen
De geformuleerde grondslagen hebben betrekking op de jaarrekening als geheel. De waardering van
de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten.
Voor zover niet anders is vermeld zijn de activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
De grondslagen zijn ten opzichte van het voorgaande jaar niet gewijzigd.
Materiele vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op de aanschaffingskosten verminderd met daarover,
zo nodig naar tijdsgelang, berekende lineaire afschrijvingen op basis van de geschatte economische
levensduur en de eventuele residuwaarde, dan wel op de duurzaam lagere bedrijfswaarde. De
afschrijvingen bedragen een percentage van de aanschaffingskosten.

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Baten
Donaties
Rente bank
Overige baten
Som der baten

0
0
0
0

Lasten
Besteed aan de doelstelling(en)
Voorlichting en bewustwording:
Seminars
Bijeenkomsten internationaal
Bijeenkomsten nationaal
Bijdragen hulporganisaties
Mediavoorlichting
Totaal

0
0
0
0
0
0

Wervingskosten baten:
Kosten eigen fondsverwerving
Drukwerk
Porti
Totaal

0
0
0
0

Kosten beheer en administratie
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Contributies
Kantinekosten
Telefoon
Administratiekosten
Advieskosten
Afschrijving inventaris
Bankkosten
Rente leningen
Overige
Totaal

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

