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1.

Algemene informatie
Verdere informatie hierover is te vinden in de statuten van de stichting.
1.1. Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm
Stichting SIDN fonds
Gemeente Arnhem
Meander 501, 6825 MD Arnhem
1.2. Omschrijving van de doelstelling
SIDN fonds staat voor een sterk internet voor iedereen. We ondersteunen projecten, waarbij
het algemeen belang voorop staat en die bijdragen aan onze doelstellingen:






Versterking van het internet
Het realiseren van een open en vrij internet dat voor iedereen toegankelijk is. Een internet
waarop mensen kunnen vertrouwen en bouwen en dat optimaal wordt benut, omdat mensen zich veilig voelen om vrij met elkaar te communiceren, samen te werken en informatie
te delen. Denk hierbij aan innovatieve toepassingen van digitale technologie en software/hardware die het internet versterken en die bij voorkeur toegankelijk zijn voor alle
gebruikers.
Empowerment van de gebruiker
Vergroting van kennis en vaardigheden van internetgebruikers. Denk hierbij aan projecten
die de bewustwording over internet vergroten en/of internetgebruikers - in het bijzonder
kinderen -uitrusten met de kernvaardigheden om zich vrij en veilig op internet te kunnen
bewegen.
Maatschappelijke impact/tech for good
Stimuleren van creatief en innovatief gebruik van internet, waarmee maatschappelijk e
en/of economische impact wordt gerealiseerd. Denk hierbij aan 'Tech for Good' projecten,
baanbrekende oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, bijvoorbeeld op het terrein van onderwijs, zorg, duurzaamheid of veiligheid. Maar ook aan nieuwe vormen van
bedrijvigheid, nieuwe business modellen of nieuwe manieren van werken ten gunste van
het algemeen belang.

1.3. Juridische structuur
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1.4. Samenstelling en wijziging in governance structuur (zie artikel 3 van de statuten)
Bestuursleden SIDN fonds

De heer E.H. Schuyer (voorzitter)

De heer B. van Dalfzen

De heer J.H. de Jong

Mevrouw T.A. Maas – de Brouwer

De heer W.P. van Waveren (lid van het bestuur van SIDN fonds als vertegenwoordiger van
de Raad van Toezicht van SIDN).
Dagelijkse Leiding/Directie
Directeur van Stichting SIDN fonds is mevrouw Valerie Frissen.
Raad van Advies
De leden van de Raad van Advies nemen op persoonlijke titel deel en niet namens de organisatie
of het bedrijf waar ze voor werken. De Raad van Advies bestond eind 2015 uit de volgende
leden:

ZKH Prins Constantijn van Oranje (Startup Envoy NL, adviseur Europese Commissie) –
voorzitter

Michaël Bas (CEO van Ranj, serious games)

Marjolijn Bonthuis (adjunct directeur ECP)

Mohamed Bouker (Partner Ernst & Young)

Maarten den Braber (Program Director Digital Health bij Rockstart en co-founder van
SHIFT | Boardroom Sparring Partners, Quantified Self Amsterdam,Singularity University
NL en Permanent Beta)

Ot van Daalen (Autoriteit Persoonsgegevens en voormalig directeur Bits of Freedom)

Vanessa Evers (Universiteit van Twente, hoogleraar Human Computer Interaction, sociale
robotica, machine learning)

Nick van den Heuvel (testanalist SIDN)

Simone van der Hof (Universiteit Leiden, Hoogleraar Law & The Information Society)

Erik Huizer (CTO SURFnet)

Roxane van Iperen (juridisch/strategisch adviseur, publicist)

Niek Karsmakers (CEO Aim for the Moon)

Flip Keijzer (CEO at Savvii Managed WordPress Hosting en voorzitter Vereni ging van Registrars)

Korrie Louwes (Berenschot, vz. Vereniging Openbaar Onderwijs, voormalig wethouder
Rotterdam)

Michiel Leenaars (directeur strategie NLnet, directeur Internet Society Nederland)

Remco Pijpers (strategisch adviseur Stichting Kennisnet)

Sjoera Nas (internet expert bij de Autoriteit Persoonsgegevens)

Corien Prins (Universiteit van Tilburg/TILT, hoogleraar Recht en Informatisering)

Ronald Prins (Co-Founder Fox-IT)

Marlies Schijven (Chirurg en Hoogleraar Chirurgie, Serious Gaming, Simulation en Applied
Mobile Healthcare, AMC-UvA)

Helmer Schukken (partner Social Impact Ventures NL)

Lennert den Teuling (CEO PCextreme en secretaris branchevereniging ISPconnect)

Daan Weddepohl (CEO Peerby, internetondernemer)
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1.5. Statutenwijziging
De laatste versie van de statuten dateert van 19 januari 2015.
2.

Activiteiten en financiële positie
2.1 Activiteitenverslag
SIDN fonds ondersteunt projecten die bijdragen aan een ‘sterk internet voor iedereen’, waarbij
het algemeen belang voorop staat en die bijdragen aan de doelstellingen zoals genoemd onder
1.2. SIDN fonds is een zelfstandige stichting die zijn financiering ontvangt van SIDN (Stichting
Internet Domeinregistratie Nederland). SIDN fonds werkt toe naar een besteding van middelen
in 2017 in een verhouding van 80 % projectbijdragen en 20 % bureaukosten. In 2016 organiseerde
SIDN fonds twee aanvraagrondes (in het voor- en najaar), waarbij een aanvraag voor financiële
ondersteuning kon worden ingediend voor projecten die voldoen aan de doelstellingen van SIDN
fonds. SIDN fonds biedt daarbij twee aanvraagmogelijkheden:

Pioniers, vernieuwende ideeën met lef, richten zich op de uitwerking van een veelbelov end
idee naar een demo, pilot of experimenteel ontwerp. Maximaal aan te vragen bedrag is tot
€ 10.000,- per project.

Potentials, projecten met aantoonbare potentie, zijn gericht op doorontwikkeling en opschaling van een kansrijk, werkend concept of het doorvertalen van resultaten van (wetenschappelijk) onderzoek naar een bruikbare toepassing. Het aan te vragen bedrag is tot
€ 75.000,- per project.
In totaal heeft SIDN fonds in 2016 een totaalbedrag van € 1.181.172 toegekend.
Die toekenningen zijn op de volgende manier verdeeld:
Voorjaar 2016 call 1
11 Pioniers
9 Potentials

€
€

106.363
540.809

Aanvullende financiering pioniersproject

€

10.000

Najaar 2016 call 2
7 Pioniers
8 Potentials

€
€

65.600
458.400

Evaluatie en monitoring projecten
In 2016 is SIDN fonds in de fase terecht gekomen waarin de eerste projecten afgerond zijn.
Daarmee is de manier waarop SIDN fonds de voortgang van projecten monitort en de resultaten
evalueert prominenter op de agenda komen te staan. Ieder project wordt actief gemonitord en
geëvalueerd. Deze evaluatie wordt voortdurend getoetst aan de missie en doelstellingen van
SIDN fonds. Hiertoe is voor alle door SIDN fonds ondersteunde projecten een evaluatie- en monitoringsprocedure ingericht.
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Kennisnetwerk projecten SIDN fonds
Naast financiële ondersteuning wil SIDN fonds ook andere vormen van ondersteuning aan de
projecten bieden, door onder meer een kennisnetwerk te ontwikkelen: het gaat hier om het
organiseren van kennisuitwisseling en kennisdeling tussen de projecten die SIDN fonds
ondersteunt onderling en met andere relevante organisaties, die zich bezighouden met - casu
quo zich bewegen op het terrein van SIDN fonds. De realisatie van het kennisnetwerk gebeurt
op een aantal manieren. SIDN fonds heeft een online kennisdelingsplatform (Pleio) ingericht om
kennisdeling tussen de projecten onderling en met het fonds te faciliteren. Daarnaast
organiseert SIDN fonds bijeenkomsten, waarin de door het fonds gesteunde projecten kennis
met elkaar delen en experts worden uitgenodigd die de projecten helpen en begeleiden. In 2016
organiseerde SIDN fonds twee kennisbijeenkomsten voor alle ondersteunde projecten. Een bijeenkomst ging over Privacy by Design en de gevolgen van de nieuwe privacywetgeving voor
projecten. De tweede bijeenkomst ging over strategie en positionering.
Communicatie en evenementen
Dit jaar heeft SIDN fonds de strategie gehanteerd om zoveel mogelijk de projecten voor het
fonds te laten spreken. De belangrijkste communicatiemiddelen die hierbij ingezet zijn, zijn de
website, social media (met name Twitter), e-mail nieuwsbrief en aanwezigheid op evenementen. Doordat projecten op gang kwamen, met tussentijdse updates en afrondende blogs als
resultaat, was er inhoudelijk ook meer content te delen. Daarnaast is er veel media aandacht
geweest voor projecten als WhiteSpots, CodeUur en Louche apparaten. Het aantal volgers op
twitter en geabonneerden op onze e-mail nieuwsbrief is gestegen tot respectievelijk rond de
900 en 750 eind 2016.
Daarnaast was SIDN fonds aanwezig op diverse bijeenkomsten en evenementen, waar ook verschillende projecten zich via SIDN fonds hebben kunnen presenteren, waaronder:

14 januari, Amsterdam:
Internetnieuwjaarsreceptie 2016 ISOC

8 en 9 april, Rotterdam:
International Internet of Things Day

26 mei, Bunnik:
NLUUG voorjaarsconferentie

2 juni, Amersfoort:
De Dag van de domeinnaam (Vereniging van Registrars)

6 en 7 juli, Den Haag:
Border Sessions 2016

1 en 2 oktober, Arnhem:
Innovate Arnhem

29 en 30 oktober, Londen:
Mozfest 2016

17 november, Den Haag:
ECP jaarcongres 2016

1 december, Utrecht:
SIDN Relatiedag

7 december, Delft:
Dutch Blockchain Hackathon

15 december, Eindhoven:
Internet of People Event
Uitreiking Internet Scriptieprijs
Vrijdag 15 april 2016 werden de Internetscriptieprijzen 2015 uitgereikt, waar SIDN fonds in
participeert. Met de Internet Scriptieprijzen willen de initiatiefnemers (Google, Brinkhof Advocaten, Greenhost en SIDN fonds) samen met de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen de belangstelling voor de betreffende onderzoeksgebieden vergroten, en in bredere zin het maatschappelijk en wetenschappelijk debat over de impact van internettechnologie bevorderen.
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De SIDN fonds prijs voor de beste scriptie op het gebied van internet & maatschappij ging naa r
Loes Derks van de Ven (RUN) voor haar scriptie “Meeting the Privacy Movement. Dissent in the
Digital Age”. Tessa Pijnaker (UvA) ontving een eervolle vermelding voor haar scriptie “African
Heroes. Tech entrepreneurs and the production of the tech space in Accra”.
2.2 Beleid met betrekking tot omvang en functie van reserves en fondsen
Het SIDN fonds heeft niet als doel om eigen vermogen op te bouwen. De ontvangen middelen
zijn bestemd voor de realisatie van de doelstellingen, waarbij circa 80% zal worden besteed aan
projecten van derden en voor circa 20% aan bureaukosten. Het bestuur zal in de toekomst dit
verder formaliseren op basis van een risico analyse.
2.3 Beleggingsbeleid
Het is het SIDN fonds niet toegestaan om te beleggen. Vanaf begin 2017 ligt de treasury-functie
van het SIDN fonds geheel bij SIDN, mede ook omdat het fonds gebruik maakt van de financiële
administratie van SIDN. SIDN heeft - om het liquiditeitsrisico te beperken - de liquide middelen verspreid over een drietal Nederlandse banken. SIDN beschikt over een treasury statuut.
3.

Informatie over directie en raad van toezicht (bestuur)
3.1. Taak en werkwijze directie en bestuur
Het bestuur bestaat uit vijf personen en kiest uit zijn midden een voorzitter en een vicevoorzitter. In 2016 heeft het bestuur 6 keer vergaderd. Leden van het bestuur worden benoemd
door het bestuur voor een periode van maximaal drie jaar en zijn tweemaal herbenoembaar.
Een lid van de Raad van Toezicht van SIDN is tevens lid van het bestuur van SIDN fonds. De
bestuurder van SIDN staat het bestuur bij in haar taken als adviseur. De adviseur heeft echter
geen stem in de besluiten van het bestuur. Het bestuur benoemt de directie die is belast met
de uitvoering van de volgende taken:

De dagelijkse en feitelijke leiding van de stichting en de beleidsvoorbereiding en –uitvoering in het belang van de doelstelling van de stichting.

Het afleggen van verantwoording aan het bestuur ov er de uitvoering van haar taken.

De schriftelijke voorbereiding en verslaglegging van relevante ontwikkelingen.

De coördinatie van de stichtingsbrede activiteiten en de zorg voor het ontwikkelen van
nieuwe activiteiten.

De benoeming en het ontslag van personeel van de stichting en de controle op de uitvoering
van gedelegeerde taken.

Het jaarlijks opstellen van (conform artikel 11 van de statuten) de jaarstukken van de
stichting die ter vaststelling voorgelegd worden aan het bestuur. Tevens stelt de directie
verslag op over de verrichte werkzaamheden en het gevoerde beleid.

De opstelling van de begroting voor het komende boekjaar en een eventuele meerjarenbegroting, die ter vaststelling voorgelegd wordt aan het bestuur.

Het schriftelijk vastleggen en toegankelijk archiveren van besluiten van de directie.
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3.2. Bezoldigings- en vergoedingenbeleid
Het bestuur kan aan de bestuursleden geen beloning toekennen voor hun beleidsbepalende
werkzaamheden. Wel kan het bestuur voor deze beleidsbepalende werkzaamheden aan de bestuursleden een onkostenvergoeding en een niet-bovenmatig vacatiegeld toekennen. Het bestuur kan aan de bestuursleden ook een niet bovenmatige beloning toekennen voor andere dan
beleidsbepalende werkzaamheden. De renumeratie voor beleidsbepalende werkzaamheden als
lid van het bestuur van SIDN fonds bedraagt in 2016:

Vacatiegeld voor bijgewoonde bestuursvergaderingen. Per vergadering wordt een bedrag
van € 256,00 vergoed.

Onkostenvergoeding. De onkostenvergoeding bedraagt € 37,50 per kwartaal.

Reiskostenvergoeding voor een bedrag van € 0,29 per kilometer.
De renumeratie voor andere dan beleidsbepalende werkzaamheden bedraagt:

Renumeratie voor andere dan beleidsbepalende werkzaamheden voor een bedrag van
€ 1.509,75 per kwartaal.

Reiskosten voor een bedrag van € 0,29 per kilometer.
3.3. Rooster van aftreden en herbenoemen leden van het bestuur SIDN fonds
Naam lid
bestuur

Datum 1 e
Benoeming*

De heer E.H. Schuyer

7 mei 2014

Datum
Herbenoeming
2e termijn*
April 2016

Datum
Herbenoeming
3e termijn
April 2019

De heer W.P. van
Waveren
De heer J.H. de Jong

7 mei 2014

April 2015

April 2018

7 mei 2014

April 2016

April 2019

Mevrouw T.A. Maas – de
Brouwer
De heer B. van Dalfzen

1 oktober
2014
1 oktober
2014

April 2017

April 2020

April 2017

April 2020

Einde 3e
termijn

April
2022
April
2021
April
2022
April
2023
April
2023

Zitting in

Auditcommissie

Auditcommissie
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Nevenfunctie(s) directie en bestuursleden SIDN fonds
Mevrouw prof. dr. V.A.J. Frissen
Hoofdfunctie
Vanaf 1 september 2014: directeur van SIDN fonds en als SIDN-hoogleraar verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, Faculteit der Wijsbegeerte, leerstoel ICT en Sociale Verandering.

Nevenfunctie
Kennisland
Lid Raad van Toezicht
AWTi (Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie)
Raadslid
Dutch Creative Council
Lid Council
Be Informed
Lid Raad van Advies
CAF (Connect Advisory Forum),
European Commission,
DG Connect
Lid van de CAF

Bezoldigd
nee

Grote onderneming
nee

Benoemingstermijn
2016-2020

Relevant
nee

ja

nee

2015-2018

nee

nee

nee

2014-2018

nee

ja

nee

2014-2018

ja

nee

ja

2015-2017

nee

De heer E.H. Schuyer
Hoofdfunctie
Geen

Nevenfunctie
Voorzitter KNSB (schaakbond)
Voorzitter Vrienden van Anne
Frank
Voorzitter Genootschap van
Nederlandse Bibliofielen
Voorzitter Begeleidingsgroep
Democratic Challenge
Lid Curatorium Nieuwspoort

Bezoldigd
nee
nee

Grote onderneming
nee
nee

Benoemingstermijn
2016
geen

Relevant
nee
nee

nee

nee

2015 - 2017

nee

nee

nee

geen

nee

nee

nee

geen

nee

De heer B. van Dalfzen
Hoofdfunctie
Commercial Director Yourholding B.V., Director Realtime Register B.. en Managing Director Resello B.V.

Nevenfunctie
Voorzitter Commissie MARCOM
van de Vereniging van Registrars

Bezoldigd
nee

Grote onderneming
nee

Benoemingstermijn
2014 – 2017

Relevant
ja
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De heer J.H. de Jong
Hoofdfunctie
Ondernemer en eigenaar van o.a. Mijndomein.nl, Mijndomein.nl Offline B.V., DOT.Amsterdam, FRL registry.
Nevenfunctie
Geen

Mevrouw T.A. Maas - de Brouwer
Hoofdfunctie
Geen

Nevenfunctie
Voorzitter Utrecht Development Board
Voorzitter Raad van Advies Autoriteit Persoonsgegevens
Lid bestuur Vrienden van Anne
Frank
Voorzitter Raad van Toezicht
Van Gogh Museum
Lid accreditatie commissie
NVZD

Bezoldigd
nee

Grote onderneming
nee

Benoemingstermijn
2009-

Relevant
Nee

ja

nee

2008-

Ja

nee

nee

nee

nee

2010 – 2017

Nee

ja

nee

2013 -

Nee

Bezoldigd
ja
ja

Grote onderneming
nee

Benoemingstermijn
2015 - 2018
Jaarlijks herbenoembaar

Relevant
ja
nee

Nee

De heer W.P. van Waveren
Hoofdfunctie
Geen

Nevenfunctie
Raad van Toezicht SIDN
Voorzitter RvC Bake Five Holding BV
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4.

Toekomstparagraaf: SIDN fonds in 2017
2017 in het kort:

2 open calls (voorjaar en najaar 2017); waar extra aandacht voor het thema Blockchain for
Good tijdens de voorjaarscall;

1 à 2 samenwerkingsprojecten;

Uitreiking Internetscriptie Prijzen;

Ondersteuning 1 à 2 wetenschappelijk onderzoeken;

Invulling en realisatie kennisnetwerk SIDN fonds;

Ontwikkeling en realisatie van strategische aanpak op basis van Theory of Change;

Ontwikkeling en realisatie kader voor monitoring en evaluatie.
Doelstellingen, criteria en procedures
SIDN fonds is tevreden met de kwaliteit en kwantiteit van de tot nu toe aangeboden en gehonoreerde
Potentials projecten in de twee calls van 2016. De kwaliteit en kwantiteit van de pioniersprojecten
bleef in 2016 in relatie tot 2015 achter. De doelstellingen en criteria zijn in 2016 niet verder aangescherpt.
Algemeen belang
Het project heeft maatschappelijke meerwaarde. Het project is NIET gericht op een enkel bedrijf
of een persoon, maar heeft een bredere maatschappelijke betekenis en effect, en is bij voorkeur in
potentie van belang voor alle internetgebruikers. Daarmee hangt samen dat de resultaten van projecten open toegankelijk zijn en dat kennis en ervaringen vanzelfsprekend worden gedeeld.
Kennisdeling
De resultaten van het project, alsmede de kennis die wordt opgedaan, worden open gedeeld. Dit
blijkt uit het projectvoorstel.
Innovatie

SIDN fonds wil bijdragen aan vernieuwende en grensverleggende projecten:
Het project is innovatief. Betreft toepassing van een bestaand idee in een nieuwe context,
ontwikkeling van een nieuw idee of toepassing van nieuwe digitale technologie. In de aanvraag
wordt de mate van innovatie goed onderbouwd.

SIDN fonds richt zich bij voorkeur op nieuwe initiatieven: In de aanvraag vragen wij aan te geven hoe lang aanvragers met het project bezig zijn en of er al eerder subsidie of andere financiering is ontvangen voor het project.
Duurzaamheid
Het project is heeft maatschappelijke impact en een duurzaam perspectief op groei:

Het project heeft de potentie op langere termijn impact te hebben op de missie en doelstellingen van het fonds.

Het project voldoet aan een duidelijke en onderbouwde behoefte.

Aanvragers beschikken over aantoonbare capaciteit en expertise om het project tot een succes te maken; benodigde expertise is zoveel mogelijk in het team aanwezig.
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De procedures zijn in 2016 op basis van de ervaringen enigszins bijgesteld: zo is een videopitch voor
de aanvragers verplicht en wordt bij de beoordeling door de Raad v an Advies ook gebruik gemaakt
van live pitches door Potentials projecten. De doorlooptijd voor de totale aanvraagprocedure is voor
zowel Pioniers als Potentials projecten ingekort.
Activiteiten 2017

Open calls, waarvan 1 met extra aandacht thema Blockchain for Good
In 2017 worden twee open calls uitgeschreven, in het voorjaar en najaar. De eerste call voor
innovatieve internetprojecten (deadline 7 maart 2017) vraagt extra aandacht voor het thema
Blockchain for Good; projecten die blockchaintechnologie inzetten ten gunste van het algemeen
belang worden nadrukkelijk uitgenodigd om een aanvraag in te dienen. De toepassing en het
gebruik van blockchain staat nog in de kinderschoenen, maar van de technologie wordt wel veel
verwacht. Volgens velen is blockchain een veelbelovende, disruptieve en revolutionaire technologie die met name een rol zal vervullen op het gebied van eerlijke en duurzame initiatieven
voor een betere wereld. Tegelijkertijd ontbreekt het nog aan goede use cases op het gebied
van Blockchain for Good en zijn er veel vragen en onzekerheden. Met Blockchain for Good als
onderdeel van onze voorjaarscall wil SIDN fonds de hype rondom blockchain doorbreken en een
onderbouwde bijdrage leveren aan discussie en onderzoek naar de maatschappelijke potentie
van blockchain. Naast Blockchain for Good aanvragen staat de call zoals gebruikelijk ook open
voor andere innovatieve internetprojecten die aansluiten bij onze doelstellingen.


Ondersteuning wetenschappelijk onderzoek
Vanaf 2017 ondersteunt SIDN fonds ook wetenschappelijk onderzoek. De eerste call voor wetenschappelijk onderzoek had als deadline 17 januari 2017. Eén keer per jaar biedt SIDN fonds
de mogelijkheid een voorstel in te dienen voor wetenschappelijke onderzoeksprojecten (promotieonderzoek, postdoconderzoek of onderzoek dat wordt uitgevoerd door een hoogleraar,
universitair (hoofd)docent of externe promovendus) die aansluiten op de doelstellingen van het
fonds. Het doel van deze wetenschappelijke call is onderzoek, ontwikkeling en innovatie in het
licht van de doelstellingen van SIDN fonds te stimuleren. Het fonds wil onderzoeksprojecten
ondersteunen waarbij wetenschappelijke kennis wordt ontwikkeld die bijdraagt aan het versterken van het internet en het verstevigen van de positie van eindgebruikers. Hierbij wordt
grote waarde gehecht aan multidisciplinariteit en de valorisatie en benutting van wetenschappelijke kennis. Daarom wordt naast wetenschappelijke kwaliteit ook gekeken naar de verwachte
maatschappelijke bruikbaarheid en impact van het wetenschappelijke onderzoek.



Samenwerkingsproject
In 2017 zal SIDN fonds minimaal 1 samenwerkingsproject realiseren. Het bureau scout actief
naar potentiële projecten.



Internet Scriptieprijzen
SIDN fonds realiseert in 2017 voor de tweede keer de uitreiking van de Internet Scriptieprijzen
samen met de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, Google, Brinkhof Advocaten en Greenhost. De SIDN fonds-prijs wordt uitgeloofd voor de beste scriptie op het gebied
van internet & maatschappij/geesteswetenschappen. Daarnaast zijn er prijzen voor de beste
scripties op het gebied van internet & economie (Google prijs), internet & recht (Brinkhof prijs)
en internet & technische wetenschappen (Greenhost prijs).
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Met de Internet Scriptieprijzen willen de initiatiefnemers en de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen de belangstelling voor de betreffende onderzoeksgebieden vergroten, en in bredere zin het maatschappelijk en wetenschappelijk debat over de impact van
internettechnologie bevorderen. In april 2017 zal de Internet Scriptieprijs 2016 worden uitgereikt.


5.

Kennisnetwerk en bijeenkomsten SIDN fonds
Naast financiële ondersteuning wil SIDN fonds ook een kennisnetwerk ontwikkelen: het organiseren van kennisuitwisseling en kennisdeling tussen de projecten die SIDN fonds ondersteunt
onderling en met andere relevante organisaties, die zich bezighouden met - casu quo zich bewegen op het terrein van het fonds.
SIDN fonds organiseert in 2017 2 startbijeenkomsten voor projecten die in de 1e en 2e call 2017
gefinancierd worden. Tijdens deze startbijeenkomsten presenteert SIDN fonds zich aan de projecten, maar de grootste nadruk ligt op de presentatie van de projecten aan elkaar, waardoor
de kennisontwikkeling tussen de projecten gestimuleerd wordt. Daarnaast zal het fonds in 2017
twee kennisbijeenkomsten organiseren voor de gefinancierde projecten. Deze zijn bij voorkeur
gekoppeld aan de startbijeenkomst. Het thema van de bijeenkomst speelt in op de kennis - of
praktische behoeften die bestaan bij de gefinancierde projecten. Het onderwerp van de eerste
kennisbijeenkomst in april 2017 is Verdienmodellen met maatschappelijke impact. De tweede
bijeenkomst in het najaar van 2017 zal opnieuw ingaan op Strategie en Positionering. Daarnaast
blijft het fonds ook het online platform (Pleio) inzetten. Ook wordt een uitgebreid kennismakingsgesprek gevoerd met gehonoreerde projecten, waardoor een goed beeld ontstaat van de
kennisbehoeften. De medewerkers van het bureau spelen een actieve intermediërende rol tussen de projecten onderling en brengen hen in contact met relevante externe partijen.

Risicoparagraaf
De werkzaamheden van het fonds zijn vooral gericht op het op een professionele manier in behandeling nemen en beoordelen van projectvoorstellen, en het uitwerken en bewaken van de procedures en de voorwaarden waaronder het Fonds in projecten wil investeren. Bij de beoordeling van
aanvragen maakt de directeur gebruik van een Raad van Advies die het bestuur adviseert over te
financieren projecten. De uiteindelijke besluiten daarover worden door het bestuur genomen. Het
SIDN fonds onderkent de volgende risico’s:


Financiële afhankelijkheid en continuïteit van het fonds
De inkomsten van het fonds zijn momenteel uitsluitend gebaseerd op de middelen die door SIDN
aan het fonds worden verstrekt: de afhankelijkheid van SIDN is daardoor groot. Het startvermogen van het fonds is circa € 5 miljoen waarvan eind 2014 € 3.5 miljoen aan het fonds ter
beschikking is gesteld. SIDN is van plan om het fonds ook na de besteding van het startkapitaal
structureel te blijven ondersteunen. Daarnaast is er mogelijk in de toekomst ook sprake van
andere inkomstenbronnen: zo is het niet ondenkbaar dat het fonds aan ondernemingen die door
een schenking die zij van SIDN fonds hebben gekregen winst gaan maken, een financiële bijdrage voor het fonds gaat vragen bij wijze van tegenprestatie.
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Risicobeheersing:
Het is de intentie van SIDN om het fonds in de komende jaren structureel te ondersteunen. Er
is door SIDN een intentieverklaring ondertekend. Het gaat dan om een beoogd jaarlijks bedrag
van € 2.5 miljoen dat SIDN aan het fonds ter beschikking zal stellen, onder voorwaarde dat
het fonds de verstrekte middelen zal aanwenden voor de realisatie van haar doelstellingen,
waarbij het fonds de middelen voor circa 80% zal besteden aan projecten van derden en voor
circa 20% aan bureaukosten.


Risico’s ten aanzien van operationele activiteiten: projecten leiden niet tot gewenste resultaten
Het fonds maakt onderscheid tussen verschillende soorten projecten: kleine projecten (Pioniers) en grote projecten (Potentials, samenwerkingsprojecten, wetenschappelijk onderzoek).
Wanneer een project is geselecteerd, wordt met de aanvrager een overeenkomst opgesteld die
bestaat uit een toekenningsbrief met specifieke afspraken, en daaraan gekoppeld de algemene
voorwaarden en het projectplan met bijbehorende begroting zoals ingediend bij aanvraag. Hoewel projecten op basis hiervan een overeenkomst aangaan met het fonds, bestaat toch het
risico dat projecten niet doen wat ze beloven en dat middelen van het fonds daarmee ondoelmatig of onrechtmatig worden besteed, of dat projecten ‘mislukken’.
Risicobeheersing:
Voor de Pioniers (tot 10 k euro) geldt met name dat de ondersteuning als stimulans voor innovatie is bedoeld en dat we daarom met deze projecten een zeker risico durven nemen. Deze
projecten ontvangen bij de start 80% van het gevraagde bedrag en aan het einde de laatste
20%: voorwaarde voor uitbetaling van die laatste tranche is dat de middelen niet voor iets anders zijn ingezet en dat opgedane kennis en leerervaringen in het project zoveel mogelijk geexpliciteerd en gedeeld worden.
Voor de overige projecten geldt dat het budget in drie tranches wordt toegekend (40%/40%/20%)
en dat de monitoring van projecten op meetbare resultaten en mijlpalen alsmede op het proces
strakker is. De toekenning van de volgende tranche van de middelen is afhankelijk van de rapportage over resultaten en proces. Richtlijn daarbij is dat afwijkingen van het oorspronkelijke
plan van 20% of meer gemeld moeten worden en in onderling overleg met het fonds tot een evt.
bijstelling van de plannen leiden. Wanneer dat overleg niet tot overeenstemming leidt, kan
stopzetten van het project het gevolg zijn en kan indien nodig tot terugvordering van reeds
toegekende middelen worden overgegaan.



Risico’s ten aanzien van toezicht op besteding van middelen
Het fonds dient toezicht op en verantwoording over de besteding van middelen uiteraard goed
te regelen, om te voorkomen dat ondoelmatig/onrechtmatig gehandeld wordt.
Risicobeheersing:
a) In de governance van het fonds is de relatie met de geldgever verankerd en is ook de
achterban van SIDN, die kritisch kijkt naar een doelmatige besteding v an middelen, goed
vertegenwoordigd.
b) Wat betreft toezicht is er een bestuur in het leven geroepen en is uit het bestuur een
auditcommissie samengesteld die toezicht houdt op de financiële gang van zaken en op de
kwaliteit van de verantwoording daarover. Daarnaast is er een onafhankelijke externe accountant.
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c)

d)

In de processen rond financiële administratie en procuratie is geregeld dat er altijd meer
dan twee ogen meekijken/tekenen bij betaling van facturen etc. De directeur heeft een
tekenbevoegdheid tot € 50.000, daarboven tekent (voorzitter van) bestuur mee. Declaraties van de directeur worden door de voorzitter van het bestuur gezien en getekend.
Maandelijks rapporteert de financiële administratie aan de directeur. Halfjaar-rapportages
en prognoses worden besproken met de auditcommissie alvorens in het bestuur te worden
besproken.

Liquiditeitsrisico
Risico beheersing
Het SIDN fonds heeft haar liquide middelen ondergebracht bij een bank. De hoogte van de liquide
middelen is voldoende voor het betalen van de bureaukosten. Sinds begin 2017 worden de middelen
voor projecten door SIDN beschikbaar gesteld, op het moment van uitbetalen. Vanaf begin 2017 ligt
de treasury-functie van SIDN fonds geheel bij SIDN, mede ook omdat het fonds gebruik maakt van
de financiële administratie van SIDN. SIDN heeft - om het liquiditeitsrisico te beperken - de liquide
middelen verspreid over een drietal Nederlandse banken. SIDN beschikt over een treasury statuut.
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6.

Verslag toezichthouder SIDN fonds (verkort bestuursverslag)
Met trots presenteer ik u het verkort bestuursverslag van stichting SIDN fonds. SIDN fonds is een
zelfstandige stichting die zijn financiering ontvangt van SIDN (Stichting Internet Domeinregistratie
Nederland). In 2014 heeft Stichting Internet Domeinnaamregistratie het SIDN fonds opgericht. SIDN
fonds geeft financiële ondersteuning aan projecten die bijdragen aan het versterken van de economische en maatschappelijke waarde van het internet in Nederland.
2016 was een druk jaar voor het SIDN fonds. Het fonds organiseerde twee open calls (in het voor- en
najaar), waarbij innovatieve internetprojecten die voldoen aan de doelstellingen van het fonds een
aanvraag voor financiële ondersteuning konden indienen. Ook in het tweede jaar van het bestaan
van het fonds was de belangstelling groot. Na selectie en besluitvorming door Raad van Advies en
bestuur van het fonds, resulteerde dit in een toekenning van 36 projecten: 19 pioniers en 17 potentials (zie www.sidnfonds.nl/projecten voor een overzicht), met een totale omvang van € 1.181.172.
Naast financiële ondersteuning biedt SIDN fonds ook andere vormen van ondersteuning aan de projecten: het fonds stimuleert kennisuitwisseling en kennisdeling tussen de projecten onderli ng en
met andere relevante organisaties, die zich bezighouden met - casu quo zich bewegen op het terrein
van SIDN fonds. Zo heeft SIDN fonds een online platform ingericht om kennisdeling tussen de projecten onderling en met het fonds te faciliteren. Daarnaast organiseerde SIDN fonds twee bijeenkomsten voor de ondersteunde projecten. Een daarvan ging over Privacy by Design en de gevolgen
van de nieuwe privacywetgeving voor projecten. De tweede bijeenkomst ging over hoe de projecten
zich sterker kunnen positioneren.
Daarbij is SIDN fonds in de fase terecht gekomen waarin de eerste projecten afgerond zijn; we
beginnen nu met het oogsten van resultaten. Daarmee is ook de manier waarop SIDN fonds de voortgang van projecten monitort en de resultaten evalueert prominenter op de agenda komen te staan.
Ieder project wordt actief gemonitord en geëvalueerd. Deze evaluaties worden getoetst aan de missie en doelstellingen van SIDN fonds. Hiertoe is voor alle door SIDN fonds ondersteunde projecten
een evaluatie- en monitoringsprocedure ingericht. Vermeldenswaard is bijvoorbeeld dat verschillende projecten in mooie prijzen hebben gekregen. SIDN fonds heeft een nuttige bijdrage kunnen
leveren in een beginfase van verschillende projecten. De resultaten en succesverhalen heeft SIDN
fonds samen met de initiatiefnemers op allerlei evenementen en bijeenkomsten gepresenteerd. Zo
vergroten de initiatiefnemers hun netwerk, kunnen ze van elkaar leren en bouwen wij aan de bekendheid van het fonds.
SIDN fonds heeft in 2016 ook de eerste call voor de ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek
geopend. Het doel van deze call is om onderzoek, ontwikkeling en innovatie in het licht van de
doelstellingen van SIDN fonds te stimuleren. Het fonds wil onderzoeksprojecten ondersteunen wa arbij wetenschappelijke kennis wordt ontwikkeld die bijdraagt aan het versterken van het internet en
het verstevigen van de positie van eindgebruikers. Deze call voor wetenschappelijk onderzoek van
2016 sloot op 17 januari 2017. De toekenningen zullen in mei 2017 bekend gemaakt worden.
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Ook konden in 2016 weer voordrachten worden gedaan voor de Internetscriptieprijzen. SIDN fonds
organiseert de Internetscriptieprijzen samen met de Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen en enkele andere organisaties die elk een van de prijzen ondersteunen. Met de internet
scriptieprijzen willen de initiatiefnemers belangstelling voor de betreffende onderzoeksgebieden
vergroten, en in bredere zin het maatschappelijk en wetenschappelijk debat over de impact van
internettechnologie bevorderen. De prijzen zullen worden toegekend in april 2017.
Ik kan met tevredenheid concluderen dat SIDN fonds zich na twee jaar een duidelijke positie heeft
verworven. Aanvragers weten ons goed te vinden en vele van de ondersteunde projecten geven
invulling aan de doelstellingen van SIDN fonds om uiteindelijk een sterk internet voor iedereen te
realiseren.
Eddy Schuyer, voorzitter SIDN fonds
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Begroting 2017
Begroting SIDN fonds 2017
Vastgesteld op 12 oktober 2015
Opbrengsten uit bestemmingsfonds

2.606.840

Som van de baten

2.606.840

Projecttoezeggingen
Personeelskosten
Afschrijvingen
Bestuurskosten
Marketing- en communicatiekosten
Overige algemene kosten

2.000.000
448.146
3.100
50.000
10.000
95.594

Som van de kosten

2.606.840

Bedrijfsresultaat
Rentebaten en soortgelijke baten
Rentelasten en soortgelijke lasten

-

Totaal financiële baten en lasten

-

Resultaat

-

