Jaarverslag 2018
Inleiding
Dit is het jaarverslag over 2018 van Stichting IDleaks. Hiermee bieden wij transparantie over
onze activiteiten en financiën van het afgelopen jaar. In 2018 hebben we een grote opdracht
afgerond voor het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waarmee we in 2017
waren begonnen. Daardoor is er voldoende capaciteit ontstaan om invulling te geven aan onze
doelstelling om (minimaal) vier publieksevenementen per jaar te organiseren. Ons
voornaamste evenement was ook in 2018 weer de IDleaks Awards, de jaarlijkse prijsuitreiking
van de beste en slechtste campagne van een Nederlandse OS-organisatie. Nieuw in 2018
was de IDleaks Thesis Award, de uitreiking van de beste scriptie over humanitaire
communicatie. Verder is er een borrel in het Volkshotel gehouden, een filmavond met
DocuDoka georganiseerd, en zijn er workshops op de Summer School van EVI en op het
lustrum van AMID gegeven. Het IDleaks QuickScan Team heeft een Quickscan uitgevoerd,
waarbij tegen een kleine vergoeding professioneel communicatieadvies aan Stichting TEAR
is gegeven. Met deze activiteiten hebben we bijgedragen aan een betere communicatie en
open discussie over internationale samenwerking.
Organisatie
IDleaks is sinds 2016 een stichting met een onbezoldigd bestuur bestaande uit vijf tot zeven
leden. In 2018 vond een bestuurswissel plaats waarbij afscheid is genomen van Lieke
Willemsen (penningmeester) en Timo Rebolledo (secretaris). Steyn Hoogakker (events),
Maaike de Hon (externe relaties), Wouter Oomen (voorzitter) en Emiel Martens
(communicatie) zijn aangebleven als bestuurslid. Nieuw lid is Marianne Oomen
(penningmeester). De vrijgekomen vacatures worden in 2019 gevuld.
Activiteiten
In 2018 stond de organisatie van evenementen centraal, met als doelstelling om ten minste
vier publieksactiviteiten te ondernemen die bijdragen aan een (breder bewustzijn over)
genuanceerde beeldvorming in de OS-sector. Dit doel is ruimschoots behaald. Het jaar werd
op vrijdag 23 februari afgetrapt met de Bijna-Lente-Borrel in het Volkshotel in Amsterdam,
waarop onder meer de film ‘Beyond’ in samenwerking met Afrolijk te zien was. Ook vond op
donderdag 19 april in samenwerking met DocuDoka de film- en discussieavond ‘A Whale of a
Tale’ plaats. Verder hebben we op dinsdag 26 juni 2018 in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam
de terugkerende IDleaks Awards georganiseerd en aangekondigd in de uitzending van het
NPO 1 radioprogramma Fris!. Tijdens een avondvullend programma (inclusief afsluitende
borrel) over communicatie in de Nederlandse OS-sector zijn de Hoogvlieger- of Vlieg in ’t Oog
Award aan organisaties uitgereikt voor de relatief beste en slechtste campagne van dat jaar.
De speech van Jan Pronk van deze avond is op 4 juli verschenen op de site van ViceVersa.
Nieuw dit jaar was de IDleaks Thesis Award op donderdag 29 november 2018 in CREA in
Amsterdam, financieel gesteund door de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit
Utrecht. Tijdens deze namiddag (inclusief afsluitende borrel) deelden getalenteerde studenten
bevindingen uit hun scriptie op het gebied van representatie en communicatie in of over het

globale Zuiden. Verder werd de film ‘Gifts from Babylon‘ vertoond. Tot slot zijn we beter
zichtbaar en vaker benaderd als expert op het gebied van (OS-)communicatie. Zo gaven we
4 juli op uitnodiging een lezing tijdens de Summer School van Lova in Amsterdam. Verder
hebben we vrijdag 19 oktober de workshop ‘Reframing the Message’ tijdens het lustrum van
Advanced Master in International Development (AMID) van de Radboud Universiteit in
Nijmegen verzorgd.
Quickscans
Door het uitvoeren van Quickscans bieden vrijwilligers met expertise op het gebied van
communicatie een frisse blik en concrete suggesties aan Nederlandse OS-organisaties over
hun communicatie-uitingen. Dit jaar stonden er drie Quickscans gepland, waarvan er één is
afgerond voor de organisatie TEAR. Met VSO, de Eye Care Foundation en Stichting Rhiza zijn
we momenteel in gesprek over de mogelijkheden voor het uitvoeren van een QuickScan in
2019. We onderzoeken of en hoe we de Quickscans in samenwerking met andere organisaties
op termijn breder aan zouden kunnen bieden. Deze ontwikkelingen vragen om meer capaciteit.
Met de werving van nieuwe leden voor volgend jaar (zoals Marianne Oomen, Cynthia
Kpozuxe, Gabriel Ramirez en Rosanne Tromp) is inmiddels succesvol gestart.
Community en online
Zowel online, met het delen van interessante artikelen en het starten van discussies op sociale
media als offline, door het organiseren van evenementen, brengen we de IDleaks community
bij elkaar. Zo hebben we op Facebook bijna achthonderd volgers. Dit voorjaar werden de
nieuwe website en de educatieve Toolkit African Descent van Afrispectives (waarbij IDleaks
een coördinerende rol speelde) gelanceerd op de Bijna-Lente-Borrel. Tijdens deze borrel werd
van sommige bestuursleden afscheid genomen en werden anderen verwelkomd. Op deze
manier hebben we het draagvlak en de betrokkenheid van geïnteresseerden in onze
organisatie en activiteiten weten te vergroten.
Financieel jaaroverzicht
Inkomsten

€

Uitgaven

€

Educatieve toolkit
African Descent

6.709

Educatieve toolkit
African Descent

5.827

QuickScans

500

Reiskosten QuickScans

16

IDleaks Awards
(eigen bijdrage)

78

IDleaks Awards
(incl. prijzen en onkosten vrijwilligers)

697

IDleaks Thesis Award
(incl. eigen bijdrage en
bijdragen van de UU/UVA)

325

IDleaks Thesis Award (incl. prijzen,
onkosten vrijwilligers en zaalhuur)

1.250

Gastlezing EVI

150

Community-events

354

In kas 2017

2.055

Website en visitekaartjes

962

Zakelijke rekening

120

Totaal

Positief resultaat 2018: € 591

9.817

9.226

