Toegekende bedragen subsidies rechtspersonen per 29 januari 2018
Naam Rechtspersoon

Activiteit(en)

Stichting Follow Focus

Verspreiden van een videocampagne via
Facebook
Het organiseren van een seminar met
specialisten en bekende sprekers en het
ontwikkelen van een website met een
informatieve ‘Sleepwetapplicatie’.
Het verspreiden van flyers met sticker op
verschillende NS-stations.
Het uitzenden van radiospotjes op lokaleen landelijke radiozenders en het
ontwikkelen van een bijbehorende website
met discussieplatform.

Keyservice B.V.

SAZI PAYROL B.V.
ET Morat Advies & Organisatie
B.V.

Jonge Socialisten in de Partij
van de Arbeid
Piratenpartij

Stichting Privacy First

Stichting Bits of Freedom (Bof)

Verspreiden van posters in
horecagelegenheden door heel Nederland.
Verspreiden van flyers en bedrukte
webcamcovers, publieke campagne via
o.a. social media en het organiseren van
debatavonden en informatie-en
discussieavonden.
Organiseren van een kritisch
publieksdebat in Amsterdam, online
campagne voeren (via website en social
media), persadvertenties plaatsen in
diverse kranten en een politieke lobby.
Het ontwikkelen van een website, het
opzetten van een mediacampagne in grote
landelijke kranten, een reclamevideo laten
uitzenden en een fysieke straatcampagne
uitvoeren.

Activiteit(en)
voor/tegen/neutraal
Voor

Toegekend bedrag subsidie

Voor

€ 47.140,00

Voor

€ 43.011,43,-

Voor

€ 49.150,00,-

Tegen

€ 50.000,00

Tegen

€ 49.050,00

Tegen

€ 34.226,00

Tegen

€49.978,00

€ 39.768,28
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Stichting de Kabel

Partij voor de Dieren
Stichting Comité van
Waakzaamheid
Socialistische Partij

Raspoetin B.V.
Kors Holding B.V.
Stichting Fractie Arnhemse
Ouderen Partij

Het opzetten van een grondcampagne
d.m.v. het verspreiden van
promotiemateriaal, het uitvoeren van een
mediacampagne en het organiseren van
evenementen in middelgrote en grote
steden.
Het opzetten van een postercampagne op
treinstations, een radiocampagne en het
plaatsen van advertenties op social media.
Het aanbieden van een Virtual Reality
ervaring en de promotie hiervan middels
het verspreiden van een online boodschap
en flyers.
Het maken en online verspreiden van een
‘statement-film’ en een film met
straatgesprekken, een publicatie met
‘Argumenten tegen de Sleepwet’, het
verspreiden van flyers, en het organiseren
van vier publieke debatavonden.
Het landelijk verspreiden van 3D-flyers
met informatie over de nadelen van de
Wiv.
Het verspreiden van flyers in openbare
gelegenheden en huis-aan-huis bezorgen
van flyers.
Het verspreiden van flyers, het
organiseren van een debatavond, het
uitzenden van radio- en tv spotjes op
lokale media, het plaatsen van
advertenties in lokale dag- en
weekbladen, en het plaatsen van
informatie over de Wiv en de debatavond
op de website van Stichting Fractie
Arnhemse Ouderen Partij.

Tegen

€50.000,00

Tegen

€49.990,00

Tegen

€ 41.194,40

Tegen

€ 49.680,00

Tegen

€ 48.106,22

Tegen

€ 47.837,50

Tegen

€ 12.750,00

2
Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

Stichting Centrum voor
Geopolitiek

Het ontwikkelen van een website met
informatiemateriaal over de Wiv, het
online promoten van de website en het
aanbieden van een ‘toolbox’ (online
informatiemateriaal en
promotiematerialen, zoals T-shirts) aan
samenwerkingspartners die deze kunnen
inzetten tijdens hun eigen campagne.

Tegen

€ 50.000,00

Stichting Lokale
Onderzoeksjournalistiek

Een essay publiceren en verspreiden, een
podcast verspreiden via iTunes
(audioversie van de essay), video’s
verspreiden van interviews met
deskundigen, een website opstellen, drie
bijeenkomsten organiseren.
Organiseren van een lezingenreeks in
diverse steden, organiseren van een
workshop dag, informatieve website
opstellen en een mediacampagne (via
traditionele en social media) opzetten.
Organiseren van vijf debatavonden in
Amsterdam met verspreiding van een
promotiefilmpje vooraf en een podcast
van elk debat achteraf.
Uitzendingen en rapportages maken voor
een digitale televisiezender en het
ontwikkelen van een app.
Het organiseren van zowel een informatieals debatavond met een livestream.
Het organiseren van een debat en het
uitvoeren van promotiewerk.
Het opzetten en promoten van een
stemtool waar standpunten van voor- en
tegenstanders door middel van video’s

Neutraal

€ 48.095,00

Neutraal

€ 41.613,60

Neutraal

€ 32.125,00

Neutraal

€13.260,00

Neutraal

€10.991,00

Neutraal

€16.525,71

Neutraal

€39.900,00

Stichting Alert fonds voor
jongeren

Stichting Meer Democratie

Stichting F6
Stichting de Balie
Magister Juridische
Faculteitsvereniging Tilburg
DCNK B.V.
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Stichting Burger

Stichting Res Publica
Stichting Zorg voor Privacy

Pecunium Mobile BV
Stichting het Nieuw Optimisme

Stichting Art & Technology
Stichting Wetenschappelijk
Instituut Statera

Stichting GeenPeil

kunnen worden vergeleken en het
opzetten van een promotiecampagne.
Thematische informatievoorziening, het
plaatsen van een ‘peilbus’ op twaalf
locaties, flyeren, het organiseren van
avondbijeenkomsten en deze via een
livestream uitzenden en het opzetten van
een online platform
Het verspreiden van een infozine en het
ontwikkelen van een aan de infozine
gerelateerde website.
Het ontwikkelen van een informatieve
website, het verspreiden van een
nieuwsbrief, het organiseren van een
discussiebijeenkomst, en het huis-aanhuis verspreiden van informatief drukwerk
over de Wiv en bijbehorende standpunten.
Het opzetten van een informatieve
website en een promotie-en
voorlichtingscampagne.
Het ontwikkelen van een informatieve
website, het opzetten van een Facebookcampagne en het ontwikkelen en
verspreiden van informatieve flyers.
Het organiseren van een festival met de
Wiv als thema.
Het uitvoeren van een big data analyse en
deze inzichten delen met de media; het
organiseren van een
informatiebijeenkomst met een
paneldiscussie.
Informatie over het referendum en de Wiv
toevoegen aan de website GeenPeil.nl en
het promoten van deze website middels
een online bannercampagne op

Neutraal

€47.128,00

Neutraal

€ 41.105,00

Neutraal

€ 36.600,00

Neutraal

€ 47.049,00

Neutraal

€ 46.814,00

Neutraal

€ 49.550,00

Neutraal

€ 22.229,62

Neutraal

€ 49.290,00
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Stichting Act 4 Freedom
Foundation

ROBIN BEST Outdoor Media

ChipHeads B.V.

Ticket Supply B.V.

GeenStijl.nl en een Facebook
(advertentie) campagne.
Het organiseren van een debatavond en
het huis-aan-huis verspreiden van
informatieve flyers die tevens de
(livestream van de) debatavond
promoten.
Het grootschalig plaatsen van affiches en
spandoeken, het ontwikkelen van een
website en beheren van diverse social
media pagina’s.
Het ontwikkelen van een website en app
en de promotie hiervan, door middel van
het uitzenden van radiospotjes, een
Google Adwords campagne, het plaatsen
van berichten op social media en het
verspreiden van persberichten.
Het ontwikkelen van een website, het
produceren en uitzenden van radiospots,
het produceren van video’s ter
verspreiding via de website en YouTube;
het huis-aan-huis verspreiden van flyers.

Neutraal

€ 40.069,00

Neutraal

€ 44.071,00

Neutraal

€ 50.000,00

Neutraal

€ 49.936,32
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