
Jaarverslag Stichting Dare to be Grey 2018 

Oprichting stichting  
Op 8 januari 2018 werd Stichting Dare to be Grey opgericht, met als doel het 
steunen van een genuanceerd middenveld in een gepolariseerde samenleving. Als 
bestuurders traden aan Jacco Pekelder als voorzitter, Jorrit Steehouder als 
secretaris en Susan Verstegen als penningmeester.  

Civil Society Empowerment Programme (CSEP)  
In de zomerperiode werd duidelijk dat de Stichting een grote subsidie van de 
Europese Commissie binnen het Civil Society Empowerment Programme (CSEP) 
toegekend heeft gekregen. Deze subsidie is verstrekt aan een consortium dat onder 
leiding van Stichting Movisie staat, en waar Dare to be Grey onderdeel van is. Het 
doel van het project, dat ook wel Project Grey genoemd wordt, is om met online 
middelen radicaal extremisme tegen te gaan. In november 2018 werd hiertoe de 
‘Project Grey Consortium Agreement’ tussen Stichting Movisie en Stichting Dare to 
be Grey getekend.  

Bestuur 
Op 15 augustus was er een bestuursvergadering met daarbij in aanwezigheid ook 
Edwin van de Scheur en Jordy Nijenhuis. Namens Stichting Dare to be Grey 
schreven zij de CSEP-projectaanvraag voor de Europese Commissie.  

Op 5 december 2018 vergaderde het bestuur opnieuw en is besloten dat Impact 
Consultancy (Jordy Nijenhuis) en EdwinVdS Producties (Edwin van de Scheur) de 
uitvoering van CSEP op zich zullen nemen, en daar maandelijks voor zullen 
factureren aan de Stichting. Naar aanleiding van dit besluit werden een 
overeenkomst met de uitvoerders opgesteld, welke per 1 januari 2019 van kracht is 
geworden.  

Toelichting jaarrekening  
Het startvermogen bestaat uit prijzengeld dat Dare to be Grey in eerdere jaren 
heeft ontvangen. Dit stond op een andere bankrekening, maar is overgeboekt naar 
de stichtingsrekening nadat deze laatste in maart 2018 geopend is.  

Stichting Dare to be Grey heeft in 2018 de eerste 40% van een EC-subsidie 
ontvangen voor medewerking aan Project Grey. Volgens de Consortium Agreement 
ontvangt Stichting Dare to be Grey 40% van de toegekende subsidie in maand 1 
(november 2018), 40% in maand 7 (mei 2019), en 20% na succesvolle voltooiing van 
Project Grey.  

De twee personen die zich hebben gebezigd met de subsidieaanvraag voor Project 
Grey hebben een vergoeding ontvangen voor de tijd en moeite die zij in die 
aanvraag hebben gestoken.  

Op verzoek van twee freelancers hebben zij beide een voorschot gekregen op hun 
eerste factuur in november 2018. Per 31/12 zijn deze voorschotten opgenomen in 
de post ‘vlottende activa’. 


	Jaarverslag Stichting Dare to be Grey 2018

