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WOO R D V O ORAF
Consolideren en focussen
2005 werd een jaar van consolideren en focussen. De jonge vzw die Fonds Pascal Decroos
nog steeds is, stootte dit jaar wegens te groot succes één van haar activiteiten af. De eerste
spin-off werd geboren: Scriptie vzw. Deze nieuwe organisatie zet de doelstellingen van de
Vlaamse Scriptieprijs verder en moet op zoek gaan naar eigen middelen. Het Fonds Pascal
Decroos gelooft steevast in het potentieel van deze organisatie en de jury van het project
werkbeurzen wou ook duidelijker kiezen voor onderzoeksjournalistieke projecten. Dit leidde
tot minder toezeggingen, maar duidelijkere en scherpere onderzoeksjournalistieke projecten.
De gesteunde projecten blijken inderdaad ook wel te scoren. Zo won de gesubsidieerde Panoramauitzending Moskou-Brussel, enkele reis’ de 42e Dexiaprijs. Kristof Clerix werd door de Vereniging van
Onderzoeksjournalistiek gelauwerd als aankomend talent voor zijn gesteund artikel over de buitenlandse
geheime diensten in België. Eén van de eerste boeken door het Fonds gesteund trok de aandacht van
Horizon Pictures (een filmmaatschappij waarvan Steven Spielberg mede-eigenaar is) die de filmrechten
kocht van ‘De meisjes van Aboke’ geschreven door Els De Temmerman.
Bij ontslagname van twee juryleden neemt het Fonds Pascal Decroos samen me de juryleden
de tijd om te reflecteren. Uit die reflectie ontstonden heel wat ideeën waarmee we naar de
Vlaamse minister van Media zijn getrokken. Als kroon op het werkjaar 2005 kreeg het Fonds
dan ook de belofte van minister Bourgeois dat de werkingsmiddelen zullen verhoogd worden
om een nieuw initiatief te realiseren.
Het idee dat in de toekomst zal gerealiseerd worden, is een site over openbaarheidregelgeving. Te
weinig journalisten weten dat de Wet op de Openbaarheid van Bestuur (WOB) een interessante tool kan
zijn om vertrouwelijke bestuursdocumenten in handen te krijgen. Met de ‘wobsite’ wil het Fonds Pascal
Decroos daar verandering in brengen.
Het Fonds Pascal Decroos startte in 2005 met het idee om een Europees Fonds voor
Onderzoeksjournalistiek op poten te zetten en stapte naar commissaris Wallström. Daar vond
het niet meteen gehoor, maar wel bij enkele (Vlaamse) EU-parlementsleden die het idee fel
verdedigden binnen het Europees parlement. Met succes. Het principe werd opgenomen in de
begroting 2006.
Tegelijk wordt het Fonds Pascal Decroos erkend door een internationaal netwerk, bekend als the Global
Investigative Journalism Network.
Niet slecht voor een jonge organisatie om toch zowel door de Vlaamse overheid, het Europese
parlement en een internationaal netwerk van onderzoeksjournalisten erkend te worden.

Ides Debruyne
31 december 2005

MISSIE
Het Fonds Pascal Decroos heeft tot doel de herinnering aan Pascal Decroos levendig te houden en zijn levenswerk voort
te zetten door:
° het bevorderen van kwaliteits- en onderzoeksjournalistiek in Vlaanderen en daarbuiten;
° het creëren van de mogelijkheid voor jonge mensen om journalistieke talenten in de praktijk te ontwikkelen;
° het bijeenbrengen van mensen uit verschillende hoeken en lagen van de maatschappij.
° Het Fonds Pascal Decroos geeft werkbeurzen aan bijzondere journalistieke projecten. Het Fonds wil Vlaamse
bijzondere en onderzoeksjournalistiek financieel ondersteunen met werkbeurzen. Zo krijgen zowel beginnende als
ervaren journalisten de kans om hun ideeën uit te werken.

O R G A N I S AT I E
Bestuur en adviesorganen
Raad van Bestuur
De samenstelling van de Raad van Bestuur bleef in 2005 ongewijzigd. De Raad kwam vier maal samen. Zijn belangrijkste
taak bestaat uit het controleren van de directeur en toezien op rekeningen en begroten.
Dagelijk s bestuur
De samenstelling van het dagelijks bestuur bleef ongewijzigd. Deze kwam in 2005 niet samen.
Algemene V ergadering
De samenstelling van de algemene vergadering bleef in 2005 ongewijzigd. De algemene vergadering kwam één maal
samen.
Sec retariaat
Een belangrijke verandering in 2005 is de verhuis van het secretariaat van de Kolonel Bourgstraat 90 in Schaarbeek, naar
de Rozenweg 4B in Zellik. De verhuis was noodgedwongen aangezien het gehuurde pand te koop werd gesteld en het
Fonds niet beschikte over het budget en ook niet de intentie had het gebouw te kopen. Het kantoor is nu ondergebracht
in een anoniem conciërgegebouwtje gelegen in een doodlopend steegje. Hier kan in alle discretie worden gewerkt en de
bereikbaarheid met openbaar vervoer en wagen is optimaal. Het is gelegen in de nabijheid van heel wat mediaspelers
zoals Corelio, de Persgroep, Roularta Researchpark, Kanakna, Vacature, ...
De personeelsbezetting bleef in volume (1 voltijds equivalent) ongewijzigd. Concreet is dit één directeur (20 uur) en één
administratief medewerker (20 uur). De werkdruk ligt dan ook heel hoog, gezien de vele activiteiten die het Fonds Pascal
Decroos heeft opgezet (project werkbeurzen, de Vlaamse scriptieprijs, debatten, website, lezingen in scholen, stand op
de boekenbeurs, samenwerking met de Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ), ...), nieuwsbrieven, ledenwerving,
e-zine, ...
De administratief medewerker Philip De Sy heeft het Fonds Pascal Decroos op 31/05/2005 verlaten. Ter vervanging trad
Goedele Geeraert vanaf 01/08/2005 deeltijds in dienst.
Het secretariaat staat steeds open voor studenten uit binnen- en buitenland. Dit jaar kwam Katja Zizek uit Slovenië naar
het FPD-kantoor ervaring opdoen. Ze zette een databank op met alle opleidingen journalistiek in Europa. Zij was tegelijk
ook secretaris van FEJS (Forum for European Journalism Students).
Jury projec t werk beurz en
De jury kwam in 2005 vijf keer samen. Deze jury beslist over het al of niet toekennen van de werkbeurzen. De
samenstelling van de jury bleef dit jaar ongewijzigd. Twee juryleden verlieten na vier jaar zetelen eind 2005 de jury zoals
het reglement dit voorschrijft.
Leden
Het Fonds Pascal Decroos wordt gedragen door een grote groep van geïnteresseerden en supporters. Dit jaar konden we
249 mensen overtuigen om een bedrag op de rekening van het Fonds Pascal Decroos te storten.
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P R O J EC T W ERK BEUR Z EN
1. Doelstelling
De doelstelling van het Fonds Pascal Decroos voor Bijzondere Journalistiek is journalisten in staat te stellen journalistieke
projecten van bijzondere aard en kwaliteit uit te voeren. De steun wordt verleend in de vorm van een subsidie aan
individuele journalisten.
De journalist moet kunnen aantonen dat zijn project ongebruikelijk hoge kosten met zich meebrengt of zo tijdrovend is
dat de normale honorering van redactie of uitgeverij niet volstaat om het project te realiseren.
Het project moet uitstijgen boven de reguliere verslaggeving, de dagelijkse journalistiek of het correspondentschap.
Het onderwerp of thema moet bijzonder zijn, of anders de benadering of invalshoek.

2. Procedure
Het opzet en de aanpak van het ingediende project moet overtuigen: het plan moet goed doordacht en uitgewerkt
zijn, de wijze van informatievergaring (archief, interviews, reizen) dient een goede samenhang te vertonen en er moet
een reële kans op uitvoerbaarheid zijn. De aanvrager moet desgewenst – afhankelijk van het soort project – kunnen
aantonen dat hij of zij over de nodige kennis, capaciteiten of ervaring beschikt om het plan te kunnen uitvoeren.
Voorafgaand aan het subsidieverzoek ontvangt de aanvrager een leidraad waarin voorwaarden vermeld staan waaraan
een verzoek moet voldoen. De aanvrager kan zijn of haar verzoek van tevoren mondeling bespreken met de directeur
van het Fonds.
De jury komt in principe om de drie maanden bijeen om de binnengekomen subsidieaanvragen te beoordelen. In geval
van afwijzing ontvangt de subsidieaanvrager een motivering van de beslissing van de jury.
Totaalbudget werkbeurzen: 125.000 euro.
De helft van het budget wordt prioritair voorzien voor onderzoeksprojecten.

3. Aantal aanvragen
Tijdens het jaar 2005 ontving het Fonds Pascal Decroos 85 aanvragen voor 82 projecten (sommige aanvragen werden
door twee personen ingediend). Van die aanvragen werden er geen op niet-inhoudelijke gronden afgewezen.
De jury heeft in totaal vier keer vergaderd en kende een totaal subsidiebedrag toe van 125.289 euro. Van de 85
aanvragen werden er na beoordeling 42 (49%) goedgekeurd en 43 afgewezen.
Totaal aangevraagd budget in 2005: 473.845,61 euro (daling tegenover 2004: 587.488 euro)
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4. Overzicht van de aanvragen sedert de oprichting van het Fonds

(tabel)

Aantal aanvragen, toekenningen, toegekend en uitbetaald bedrag, minimum- en maximumsteun en
gemiddelde steun per project, gevraagd budget
2000

2001

2002

2003

2004

2005

Aantal aanvragen�������������������
	������������������
48
45
80
103
92
86
Aantal toekenningen������������������
	�����������������
29
21
39
45
37
34
Toekenningen in euro������������������������������������������������������������������
	�����������������������������������������������������������������
107.511,00
115.865,00
133.075,00
133.600,00
146.205,00
126.889,00
Uitbetaald�����������������������������������������������������������������
	����������������������������������������������������������������
61.214,82
109.023,51
125.600,66
125.831,83
124.441,94
122.913,00
Minimumsteun����������������������������������������������
	���������������������������������������������
495,79
743,68
850,00
1.000,00
500,00
1.000,00
Maximumsteun�����������������������������������������������������������
	����������������������������������������������������������
12.394,68
12.394,68
14.500,00
10.000,00
10.000,00
9.500,00
Gemiddelde steun������������������������������������������������������
	�����������������������������������������������������
3.707,28
5.517,38
3.412,18
2.968,89
3.951,49
3.684,97
Gevraagd budget������������������������������
	�����������������������������
 	 	 	 	
587.488,00
473.845,61

5. Medium toegekende werkbeurzen (tabel)
AANVRAGEN: boek krant, magazine, radio, televisie, internet, andere
 	

2000

boek	 	

2001

2002���������������
	��������������
2003
2004
2005

20

36

40

32

37

krant�����������������
	����������������
 	
11
22
30
20
21
magazine����������������
	���������������
 	
9
13
37
13
21
radio������������
	�����������
 	
2
2
2
2
4
televisie��������������
	�������������
 	
6
14
12
3
4
internet������������
	�����������
 	
5
0
0
0
1
andere������������
	�����������
 	
1
0
0
2
0

TOEKENNING boek krant, magazine, radio, televisie, internet, andere
 	
boek

2000

2001

2002���������������
	��������������
2003
2004
2005

14

17

17

14

16

11

krant��������������
	�������������
8
7
11
8
9
13
magazine��������������
	�������������
5
6
9
20
6
12
radio������������
	�����������
2
2
0
1
1
3
televisie������������
	�����������
5
4
9
6
1
1
internet������������
	�����������
1
4
0
0
0
0
andere������������
	�����������
0
1
0
0
1
0
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6. Profiel van de aanvragers (tabel)
AANVRAGERS: starters vs sr.	����

starters

				

2000

2001

2002���������������
	��������������
2003
2004
2005

13

10

20

16

20

27

seniors������������������
	�����������������
37
35
60
87
72
68
totaal�������������������
	������������������
50
45
80
103
92
95

TOEGEKEND starters vs seniors	����

starters

				

2000

2001

2002���������������
	��������������
2003
2004
2005

9

2

6

10

7

10

seniors������������������
	�����������������
25
25
33
34
24
33
totaal������������������
	�����������������
34
27
39
44
31
43

AANVRAGERS: M vs V	�����

man

					

2000

2001

2002���������������
	��������������
2003
2004
2005

34

33

56

81

64

64

vrouw������������������
	�����������������
15
12
24
22
28
31
% vrouw������������������������������������
	�����������������������������������
30,61
26,67
30,00
21,36
30,43
32,63

TOEGEKENDE WERKBEURZEN: M vs V	��� 			
2000

2001

2002

2003

2004

2005

man������������������
	�����������������
20
20
27
34
24
26
vrouw����������������
	���������������
13
7
12
11
13
8
% vrouw������������������������������������
	�����������������������������������
39,39
25,93
30,77
24,44
35,14
23,53
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OV E RZ I C H T VAN DE
A F G E W E RK T E BEUR Z EN
Nafiss Nia & Ronald Bos

Het literaire leven in Iran
Projectomschrijving
Iraniërs staan bekend als poëzieliefhebbers en verhalenvertellers. Het literaire klimaat in Iran verandert samen met het
politieke klimaat. Wat twintig jaar geleden literaire avant-garde werd gevonden, en voor een deel taboe was, is nu niet
alleen vrij, maar heeft zijn navolgers. De jonge generatie Iraniërs houdt zich niet aan de regels van het huidige politieke
systeem en leest wat ze leuk vindt (er wordt meer dan ooit onder de toonbank verkocht). Daarnaast is er een nieuwe
stroming populaire romans die voortdurend op de bestsellerlijst staat. De jongeren willen makkelijk leesbare, spannende
en minder filosofische verhalen lezen. Filosofie lezen ze wel in filosofische boeken. De schrijvers en uitgevers gaan
blijkbaar met de wens van de lezers mee, zo worden regelmatig veel van die populaire romans herdrukt.
Iran is altijd een land met veel schrijvers en dichters geweest, maar het lijkt of het er met de dag meer worden. In korte
tijd is er een snelle ontwikkeling geweest van klassiek naar modern. Er bestaat onenigheid tussen de deskundigen over
wat goed en niet goed is. Dat heeft direct met het politiek klimaat in het land te maken, waarin verschillende meningen
zijn over de te bewandelen weg naar de toekomst. De verscheidenheid in literaire smaak heeft ook te maken met de
schaarse vrijheid die het volk de laatste tien jaar heeft bevochten.
Ronald Bos en Nafiss Nia spraken met uitgevers, schrijvers en dichters en luisterden in het land.
Werkbeurs
Werkbeurs Fonds Pascal Decroos: 2.140 euro, toegekend op 1 september 2004. (2004/331/1)
Publicatie
Het literaire leven in Iran, De Groene Amsterdammer, jaargang 129, nummer 6, vrijdag 11 februari 2005

Rudy Pieters

De tragedie van al-Andalus. 1 jaar na 11-M
Projectomschrijving
1. 1 jaar later: onderzoek naar de littekens van de Madrileense aanslag van 11 maart 2004 (11-M)
2. Onderzoek naar het doorslaggevende belang van de Reconquista, de "herovering" van Spanje (al-Andalus) op de
"Moren", in de aanloop naar 11-M, en ruimer bekeken, in de huidige confrontatie tussen de westerse en islamwereld.
3. Onderzoek naar de parallellen tussen het Reconquista-denken van Aznar en het beeld dat Europa vandaag van zichzelf
ophangt.
4. Onderzoek naar de parallellen tussen ht Reconquista-denken en de fundamenten van de Midden-Oostenpolitiek van
George W. Bush.
5. Onderzoek naar de impact van het Reconquista-denken op de Europese beeldvorming van de hedendaagse migratie
van Noord-Afrikanen naar Europa.
6. Onderzoek naar de parallellen tussen de voorbereiding van 11-M en de Reconquista.
Werkbeurs
Werkbeurs Fonds Pascal Decroos: 1.747 euro, toegekend op 03/03/2005 (2005/374).
Publicatie
- Deel 1 - De aanslag die Spanje niet wilde zien aankomen. - De Morgen - 10 maart 2005, p. 11
- Deel 2 - GSM blies treinen op en premier Aznar erbij. - De Morgen, 11 maart 2005, p. 9
- 'In deze treinen reden we allemaal' - Madrid herdenkt op ingetogen wijze aanslagen van 11 maart - De Morgen - 12
maart 2005, p. 12
- De tragedie van al-Andalus - De vijanden van het kruis - De Morgen, 15 maart 2005, p. 11.
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Michael De Cock

Zo sterven mensen - Verhalen uit de palliatieve afdeling
Projectomschrijving
Van augustus 2004 tot januari 2005 vertoefde Michael De Cock op de afdeling palliatieve zorg in het Antwerpse
Stuivenberg- en Middelheimziekenhuis. Hij voerde er lange gesprekken met patiënten, dokters en verpleegkundigen en
volgde hen in hun dagelijkse activiteiten. Het eerste van drie verhalen over mensen die, zo goed en kwaad ze kunnen,
afscheid trachten te nemen van het leven, en anderen die hen daarbij begeleiden.
Werkbeurs
Werkbeurs Fonds Pascal Decroos: 3.500 euro, toegekend op 01/09/2004 (2004/322).
Publicatie
Reeks artikels in Knack onder de titel 'Verhalen uit de palliatieve afdeling. Zo sterven mensen.’
- Ik ben moe - Palliatieve zorg (1), Knack nr. 11 van 16 maart 2005.
- Een witte orchidee - Palliatieve zorg (2), Knack nr. 12 van 23 maart 2005.
- Zachtjes sterven - Palliatieve zorg (3), Knack nr. 13 van 30 maart 2005

Dieter Telemans & Hans van Scharen

De prijs van luxe

Projectomschrijving
Ooit was Antwerpen hét centrum van de wereld voor handel en het bewerken dan diamant. Ooit slepen vele
tienduizenden arbeiders in Antwerpen en Amsterdam de ruwe steentjes tot hun begeerde, fonkelende vormen. Zij
creëerden met hun vakmanschap uiteindelijk de waarde en de exclusiviteit van dit luxeproduct par excellence . De
Antwerpse diamantnijverheid genoot na verloop van tijd dan ook veel aanzien. De vakkennis van de diamantbewerkers
was het fundament voor het imago van Antwerpen als hét wereldcentrum voor diamant.
Anno 2005 is de handel er nog wel, maar de roemruchte Antwerpse diamantnijverheid is op sterven na dood. In een
globaliserende context is het bewerken van diamant hier te arbeidsintensief en dus te duur geworden.
Exact honderd jaar na de oprichting van de eerste internationale diamantvakbond (het Wereldverbond van
diamantbewerkers in mei 1905 ontstaan uit de militante vakbonden in Amsterdam en Antwerpen) is er een historisch
- geglobaliseerde - situatie ontstaan. In België is de diamantbewerker een uitstervende soort. Terwijl in een land als India waar nu minstens 750.000 arbeiders de bulk van mondiale diamantbewerking voor hun rekening nemen - de vakbonden
bijzonder zwak zijn. De geschiedenis van de Antwerpse 'diamantsector' honderd jaar geleden, leest als een déjà vu van
wat er momenteel in lage lonen landen gebeurt.
Het epicentrum van de diamantbewerking is inmiddels bijna volledig verschoven van Antwerpen naar de Indiase stad Surat
(en in mindere mate Thailand en China). Surat - een uitpuilende stad van 2,5 miljoen zielen ten noorden van Bombay
- geldt als een van de sterkst kloppende harten van de 'booming' Indiase economie. Een stad die nooit slaapt.
Reporter Hans van Scharen en fotograaf Dieter Telemans trokken naar Surat en maakten een reportage over schitterende
luxe en barslechte arbeidsomstandigheden.
Werkbeurs
Werkbeurs Fonds Pascal Decroos: 1.680 euro, toegekend op 30 november 2004 (2004/352).
Publicatie
Woensdag 30 maart 2005 in Knack.
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Kristof Clerix

Buitenlandse inlichtingen in België
Projectomschrijving
Kristof Clerix dook onder in de schimmige wereld van inlichtingendiensten en spionnen, met de steun van de
MO*redactie en het Fonds Pascal Decroos. Gedurende drie maanden interviewde hij tientallen hoge ambtenaren,
politieverantwoordelijken, ambassadeurs, asielzoekers, politici, bedrijfsleiders.... De conclusie die uit dit uitgebreide veldwerk
naar voren komt, is dat niemand in België echt zicht heeft op de activiteiten die buitenlandse inlichtingendiensten hier
ontplooien. En wat men weet, wordt ver van elke transparantie gehouden. Dat is niet meteen versterkend voor onze
democratie of voor onze veiligheid.
Werkbeurs
Werkbeurs Fonds Pascal Decroos: 3.200 euro, toegekend op 30/11/2004 (2004/348).
Publicatie
Woensdag 30 maart 2005 verschijnt het april-nummer van MO* met daarin een 7-pagina's tellend dossier over
buitenlandse inlichtingendiensten.

Karen Verschooren

Vlaamse brains in Boston
Projectomschrijving
De Amerikaanse intellectuele wereld is ongerust. Visumproblemen aan de grens zouden internationale onderzoekers
en studenten afschrikken. De Amerikaanse leidinggevende positie zou in het gedrang zijn. Maar is de toestand wel zo
zorgwekkend? Elk jaar kiezen heel wat Europeanen ervoor om hun academische carrière verder te zetten in de VS. Ook
België ziet zijn knappe koppen vertrekken. Dit academiejaar alleen al vertrokken een zestigtal Belgen voor minimum één
jaar gesubsidieerd studeren in de VS, dankzij een beurs van de Belgian American Educational Foundation (BAEF). Het
reële aantal studie-emigranten ligt hoger, want ook zonder financiële steun steken onze studenten de plas over. Vooral de
Amerikaanse oostkust lijkt aantrekkelijk, met Boston als dé universiteitsstad bij uitstek. Boston herbergt meer dan zestig
colleges en universiteiten, waaronder prestigieuze instellingen als Harvard en het Massachusetts Institute of Technology
(MIT). Voor de vijf Vlaamse doctoraatsstudenten uit deze reportage werd deze stad de nieuwe academische thuishaven.
Ze vertellen over hun drijfveren, hun al dan niet ingevulde verwachtingen en hun toekomstperspectieven.
Werkbeurs
Werkbeurs Fonds Pascal Decroos: 3.000 euro, toegekend op 01-09-2004. (2004/319)
Publicatie
Campuskrant , 16de jaargang, nummer 11, 20 april 2005
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Mashid Mohadjerin

Apartheid in Libanon
Projectomschrijving
Gedurende 15 jaar hebben we de oorlog in Libanon kunnen volgen. Ondertussen is volgens de berichtgeving Beiroet in
volle bloei en heropbouw. Een heropbouw dat dit keer voor een lange periode ononderbroken is gebleven door afbraak.
Sterker nog, Libanon is toegankelijk geworden voor toerisme.
Toch leeft er nog angst om de onafhankelijkheid en vrijheid te verliezen. Eén voorbeeld hiervan zijn de 'Lebanese Forces',
een groepering opgericht als bescherming van Christenen in Libanon.
Hoewel er in de media weinig over Libanon gesproken wordt, zijn de problemen nog lang niet opgelost. De Palestijnse
kampen verkeren nog steeds in een schrijnende toestand en de spanningen zijn even reëel als ooit. Volgens de Verenigde
Naties, zijn er momenteel ongeveer 400 000 geregistreerde Palestijnen, en nog 15000 à 20000 niet-geregistreerde in
onofficiële kampen.
De World Wide Refugee Information schrijft dat de discriminatie van Palestijnen in Libanon zeer ernstig is. Niet alleen is
het verboden voor Palestijnen om eigendommen te bezitten, het is niet toegelaten om familie-eigendom te erven. In
tegenstelling tot in Syrië en Jordanië, hebben de Palestijnse vluchtelingen in Libanon geen recht om een vak uit te oefenen
en komen zij enkel in aanmerking als arbeiders.
Er is geen tekort aan informatie en feiten over de situatie. Maar wie zijn die mensen, die vrouwen en kinderen, wat leeft
er momenteel bij de jongeren in Palestijnse kampen? Jongeren die verlangen naar de terugkeer naar een land dat ze nooit
gezien hebben. Zijn er nog dromen en fantasieën?
Mashid Mohadjerin bracht ze in beeld.
Werkbeurs
Werkbeurs Fonds Pascal Decroos: 1.100 euro, toegekend op 30 november 2004 (2004/346).
Publicatie
Aprilnummer 2005 MO*.

Najat Amerrouss en Marleen Teugels

De magie van het maagdenvlies

Projectomschrijving
In Frankrijk en Nederland klimmen moslima’s op de barricaden om te protesteren tegen hun schrijnende onderdrukking,
het geweld van mannen in de voorsteden en het maagdelijkheidsprincipe dat hun vrijheden beknot.
Kan het zijn dat het in Parijs regent, zonder dat het minstens in Brussel druppelt? Marleen Teugels ging samen met
Najat Amerrouss poolshoogte nemen. Ook in België schrijven gynaecologen maagdelijkheidsattesten en doen ze
maagdenvliesherstellingen. Een aantal mannen uit de Brusselse moslimgemeenschap verbiedt hun vrouwen zich te laten
behandelen door een mannelijke arts. Enkele Brusselse moskeeën propageren dat. Maar dergelijke fanatiek religieuze
eisen brengen soms wel het leven van zwangere moslima’s in gevaar.
In België is er nog geen moslimabeweging zoals in Frankrijk - al zijn de kiemen voor zo’n krachtige beweging wel degelijk
gezaaid. "We hebben in ons land nood aan een sterke beweging van moslimvrouwen, zoals in Frankrijk”, zegt Malika
Saissi die in hartje Molenbeek een succesvolle vrouwenwerking uit de grond heeft gestampt. “Veel van de problemen
binnen de moslimgemeenschappen kunnen namelijk via de vrouwen worden opgelost. Zijn er moslima’s in België die
dit samen met mij willen doen?”
Werkbeurs
Werkbeurs Fonds Pascal Decroos: 1.900 euro, toegekend op 10 mei 2005. (2005/390/2)
Publicatie
Knack, 18 mei 2005
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Samira Bendadi

De migrant is koning
Projectomschrijving
De migrant heeft een complexe relatie met zijn land van herkomst. In zijn gedachten en in zijn gesprekken zit hij continu
te vergelijken, tussen hier en daar. Hij pronkt over het land waar zijn leven zich afspeelt en geeft kritiek op het land dat
hij bezoekt en waarmee hij de banden maar niet verbroken krijgt. Zijn landgenoten in Marokko noemt hij lamgarba: de
Marokkanen. Naar hem wordt verwezen met nas del garij, de mensen van het buitenland, of fakansia naar het franse
woord vacançiers. De migrant irriteert, komt door zijn vergelijkingen en commentaren arrogant over en wordt niet
alleen verantwoordelijk gesteld voor de stijging van de prijzen maar ook voor de drukte in de soeks en voor de talloze
verkeersongevallen. De Marokkaanse migrant is van hier noch van ginder, een buitenbeentje die het hele jaar afwezig is
en in de zomer de gang van zaken komt verstoren en de prijzen de hoogte injaagt. Maar de migrant heeft geld en wie
rijk is, wordt als een koning behandeld.
Werkbeurs
Werkbeurs Fonds Pascal Decroos: 3.200 euro, toegekend op 30 november 2004. (2004/349)
Publicatie
MO*, 25 mei 2005
Radio 1, 25 mei 2005

Patrick De Vos

Grenzeloos India - De achterkant van de globalisering
Projectomschrijving
In het populaire discours over de globalisering, dat sinds het begin van de jaren negentig de berichtgeving domineert,
duurt het nooit lang voordat India wordt vermeld. India en China zijn de schoolvoorbeelden van de globalisering geworden.
In India doen ze het beter, sneller en vooral goedkoper dan in het westen. ‘s Nachts zelfs, als het moet. Indiase bedrijven
produceren aan een fractie van de kosten in het westen. Er rest ons weinig anders dan ons aan te passen.
Grenzeloos India is een bundel van kritische reisessays met politieke diepgang. Het boek is een combinatie van
reiservaringen, reflecties en reportages waarin verschillende facetten van het moderne India aan bod komen: de
globalisering, de computerindustrie, religie en politiek, armoede en uitsluiting, politiek extremisme, toerisme en de
opkomst van de Indiase middenklasse. Aan de hand van alledaagse gebeurtenissen plaatst de auteur vraagtekens bij de
dominante mediadiscours en geeft een aanzet tot reflectie over mondiale verhoudingen en de theoretische constructies
die daarover de ronde doen. Historische en theoretische aspecten worden ingelast in een geëngageerd reisverhaal dat ook
aan de concrete sociale omstandigheden en de ervaring van mensen aandacht besteedt. Een onderhoudend overzicht
vol observaties, analyses en reflecties die de lezer vertrouwd maken met de actualiteit van de grootste democratie ter
wereld.
Werkbeurs
Werkbeurs Fonds Pascal Decroos: 10.500 euro, toegekend op 1 september 2004. (2004/320)
Publicatie
Knack, 6 juli 2005 - 'Het gras is groener dan Bangalore'
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Marianne Temmermans

Jeugdwerkloosheid in Vlaanderen: jong zijn en werkzoekend
Projectomschrijving
Dat het op vlak van werkgelegenheid niet bijzonder uitstekend gaat in Vlaanderen is geen geheim meer. Vlaams
minister van werk Frank Vandenbroecke haalt regelmatig de media met maatregelen die de strijd aanbinden met het
werkgelegenheidsprobleem van oudere werknemers en langdurig werkzoekenden. De lange rijen jonge werkzoekenden
aan het stempellokaal doen een vermoeden rijzen dat het werkgelegenheidsprobleem niet het ongelukkige voorrecht blijkt
te zijn van oudere werknemers en langdurig werkzoekenden. Een vermoeden dat door de 20 ste longitudinale studie van
VDAB voor de periode 2003-2004 naar schoolverlaters bevestigd werd.
Deze reeks biedt een blik op het leven van jonge werkzoekenden in Vlaanderen. Via interviews met VDAB en A. Leroy,
als kabinetchef van werkgelegenheid in de Vlaamse regering, worden de beleidslijnen tav jeugdwerkloosheid besproken.
Terwijl de jongeren het verhaal achter de statistieken brengen.
Werkbeurs
Werkbeurs Fonds Pascal Decroos: 1.000 euro, toegekend op 3 maart 2005. (2005/365)
Publicatie
“Het leven zoals het is in de jeugdwerkloosheid.” (di 23/08/2005 De Tijd)

An Bogaerts

Een sluier voor het gezicht
Projectomschrijving
In tegenstelling tot de commotie in Nederland eerder dit jaar, blijft het in Vlaanderen opvallend stil rond de evolutietheorie
van Charles Darwin. Toch gaat deze theorie regelrecht in tegen tal van scheppingsverhalen. An Bogaerts ging op zoek naar
de creationistische ideeën van de Vlaamse moslims. Ze legde een enquête voor aan 200 studenten van het secundair
onderwijs en ging op zoek naar moslims die een hogere wetenschappelijke opleiding volgen. Houden zij nog vast aan
een schepping door Allah?
In haar zoektocht botste An op een overvloed aan islamitische literatuur die de evolutietheorie tracht neer te halen. Harun
Yahya, een self-made filosoof uit Istanbul, schrijft propagandawerk tegen de evolutieleer. Hij is razend populair bij moslims
over de hele wereld, ook in Vlaanderen.
An Bogaerts trok naar Istanbul en praatte er met enkele medewerkers van Yahya. Daarnaast sprak ze daar met een nog
overblijvende professor wetenschappen die vasthoudt aan de evolutieleer. Hij voert een onmogelijke strijd tegen het werk
van Yahya en wil Vlaanderen waarschuwen voor het opkomende moslimcreationisme.
Werkbeurs
Werkbeurs Fonds Pascal Decroos: 1.000 euro, toegekend op 3 maart 2005. (2005/364)
Publicatie
Publicatie: Knack 31 augustus 2005
‘Een sluier voor het gezicht’
In het onderwijs in Vlaanderen lopen de evolutieleer en het creationisme elkaar nog niet voor de voeten. Maar door het
groeiende aantal moslimjongeren in het secundair onderwijs en in wetenschappelijke opleidingen in het hoger onderwijs
sijpelt de kwestie stilaan binnen.
‘De kruistocht van een moslimcreationist’
Vijf jaar, langer denkt het collectief rond de moslimcreationist Harun Yahya niet meer nodig te hebben om ook Europese
wetenschappers te overtuigen.
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Marleen Teugels, Luuk Sengers, Kaare Gotfredsen, Chris Vermeire

Leidingwater

Projectomschrijving
Drinkwater is waarschijnlijk een van de best gecontroleerde voedingsmiddelen. Het is immers van levensbelang en wordt
dagelijks in grote hoeveelheden genuttigd. Het water dat Europese waterbedrijven door hun pijpleidingen pompen, is
schoon. Maar geldt dat ook voor het water dat er aan de andere kant van de leiding uit komt? Drie journalisten, uit België,
Nederland en Denemarken, laten zich met de stroom meevoeren en ontdekken hoe uit de kunststof waterleidingen die
tegenwoordig vaak in woningen worden gelegd, verdachte chemische stoffen in het drinkwater lekken die potentieel
schadelijk zijn voor de mens. Het Vlaamse luik van het onderzoek verschijnt morgen in Knack.
Het drinkwaterproject is het eerste grensoverschrijdende onderzoek waaraan journalisten uit verschillende Europese
landen intensief hebben samengewerkt. Het kreeg niet alleen de steun van het Fond Pascal Decroos in Brussel, maar
ook van het Fonds voor Bijzondere Journalistieke Projecten in Amsterdam.
Het onderzoeksteam bestaat uit Kaare Gotfredsen, Luuk Sengers , Chris Vermeire en Marleen Teugels. Het onderzoek
naar drinkwater is de eerste productie van het Investigative Reporters Network Europe (IRENE) dat speciaal voor
grensoverschrijdend onderzoek werd opgericht.
Werkbeurs
Werkbeurs Fonds Pascal Decroos: 3.000 euro, toegekend op 17 september 2005. (2003/252)
Publicatie
Knack, 14 september 2005, 'Leidingwater kan de gezondheid schaden'

Nadia Dala

Als sluiers vallen - 10 portretten
Projectomschrijving
Over gesluierde moslima’s wordt veel gezegd maar we geraken nooit voorbij het zompige welles/nietes-discours. Om aan
die tweesprong te ontsnappen, laat journaliste Nadia Dala moslima’s in Vlaanderen en Nederland met hoofddoek zélf aan
het woord. Ze zocht extreem orthodoxe moslimvrouwen, 'verlichte' islamfeministen, brugfiguren tussen 2 culturen én exmoslima's op. De vrouwen in dit boek hebben niets met elkaar gemeen behalve de controversiële hoofddoek. Sommigen
vochten ertegen, anderen ervoor. Terwijl een die-hard islamiste voor de oprichting van sharia-rechtbanken in Brussel pleit,
zoekt een vrijgevochten Palestijnse naar een moderne Koraninterpretatie. Een Tsjetsjeense asielzoekster is bereid haar
hoofddoek af te leggen maar voor de hippe Marokkaanse politica-in-hijab is dat ondenkbaar. Intussen droomt de rigoureus
gesluierde moslima -die enkel door een oogspleetje kijkt- van een ver doorgedreven segretatie tussen de geslachten in het
openbaar. De tien moslima's in dit boek geven geen eenduidige antwoorden op onze vragen. Er is sprake van verdrukking,
maar ook van zelfontplooiing, generatieverschillen, mode, politieke islam en van afwijzing van westerse waarden.
Werkbeurs
Werkbeurs Fonds Pascal Decroos: 2.250 euro, toegekend op 27 november 2002. (2002/156)
Publicatie
Titel: Als sluiers vallen - Subtitel: 10 portretten - Uitgeverij: Uitgeverij Houtekiet - ISBN: 90 5240 834 3 Publicatie: oktober 2005
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Georges Kamanayo Gengoux

La fille du Grand Monsieur

Projectomschrijving
Als we het vandaag in ons land hebben over diversiteit en de multiculturaliteit in de samenleving, vergeten we vaak dat
de oorsprong ervan te vinden is in het prille begin van onze koloniale geschiedenis in Afrika.
Emma Dardenne, de hoofdfiguur van de film, is geboren in Rwanda in 1908 in het dorpje Shangi aan de oevers van het
Kivumeer in Rwanda. Haar vader, Heinrich von Bethe, was kapitein in het Duitse leger en opperbevelhebber in Rwanda
en Burundi. Haar moeder, een jonge Tutsi-vrouw, was de dochter van een ex-officier in het leger van de Mwami Rwabugiri
of de koning van Rwanda.
De 1° Wereldoorlog brak uit en von Bethe moest gaan vechten tegen het Belgische leger en de geallieerde troepen in
Afrika. Hij kwam nooit terug. Kort nadien werd Emma’s moeder vermoord door slavenhandelaars. Emma kwam daarna
terecht op een speciale kostschool voor mestiezen in Save. Na de oorlog werd Rwanda en Burundi door de Volkenbond
als mandaatgebied aan België toevertrouwt.
Na een verblijf van verscheiden jaren in de kostschool werd ze door de zusters als weeskind toevertrouwd aan de eerste
Belgische gouverneur in Rwanda, Joseph Dardenne. Tien jaar later kwam ze met de familie Dardenne naar België om er
te studeren. Eenmaal in België moest ze bij hen het huishouden doen, maar van studeren kwam er niets terecht. Emma
voelde zich bedrogen.
Na de 2° Wereldoorlog huwde ze de zoon van een bankier uit Oostende, samen kregen ze een dochter, Paulette. Na de
dood van haar man reisde Emma nog twee maal naar haar geboorteland opzoek naar nog levende familieleden, maar
zonder succes. In België geloofde niemand in haar Duitse en Rwandese adellijke afkomst, zelfs haar dochter en haar
kleinzoon hebben moeite met haar verhalen.
Vorig jaar, op 95 jaar, besloot Emma om eindelijk bewijs te leveren van wat er gebeurd was in haar kinderjaren. Na 20
jaar keerde ze met haar dochter en kleinzoon terug naar haar geboorteplaats Ishangi.
De kijker volgt Emma, Paulette en Manuel op een ontdekkingstocht doorheen het verleden van hun grootmoeder en
doorheen haar geboorteland Rwanda. Emma zal hen het dorp Shangi laten zien en de decors van haar verhalen, die nog
steeds bestaan. Verder vertelt ze over verdwenen documenten van haar vader Heinrich von Bethe, die hij achter liet voor
hij naar de oorlog trok. Emma vertelt nog meer boeiende verhalen uit een mooi en zorgeloos verleden aan de oevers
van het prachtige Kivumeer.
Werkbeurs
Werkbeurs Fonds Pascal Decroos: 6.000 euro, toegekend op 27 november 2002. (2002/160)
Publicatie
Een documentaire van 53 minuten.
De première vond plaats op 1 oktober 2005 in het Wereldculturen Centrum of het Zuiderpershuis op de Waalse Kaai,
14 te Antwerpen.
De film werd ook vertoond op 14 oktober 2005 in het Arembergtheater in Antwerpen om 20:00 uur, gevolgd door een
debat over het onderwerp van de film.
RTBF programmeerde de film op 14 november 05 om 12:45 uur op "la Deux"
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Geert Sels

Accidenten van een zaalwachter
Projectomschrijving
Toen theatermaker Luk Perceval (1957) in juni 2005 stopte bij Het Toneelhuis, liet hij in Vlaanderen een carrière na van
25 jaar. Het is een opmerkelijk parcours, met ongekende triomfen en persoonlijke dieptepunten. Zijn bewogen jeugd en
turbulente leven zijn een voedingsbodem voor zijn werk op de planken. Uit dit spanningsveld groeiden successen als
De meeuw, Wilde Lea, Joko en Ten Oorlog, die brede publieksgroepen in vervoering brachten en recensenten deden
juichen. Hoe kon een kleine splinterbeweging als Blauwe Maandag Cie vanuit de marge uitgroeien tot Vlaanderens
grootste stadstheater?
Accidenten van een zaalwachter brengt Percevals kleurrijke carrière in beeld. Het volgt hem vanaf het amateurtheater in
Merksem tot in toonaangevende theaters in Berlijn en München. Het boek belicht zijn acteursjaren, het borstgeroffel en
de schelmenstreken, de uitbouw van zijn unieke werkmethode, de overnamepogingen van grotere theaters en de sprong
naar het buitenland.
Dit boek schetst de activiteiten voor het voetlicht én laat de strategieën achter de coulissen zien. Met journalistieke pen,
maar de expertise van een theateranalist geeft de auteur de verbanden aan tussen veertig producties die Perceval speelde
of regisseerde. Zo ontstaat een beeld van een artiest en zijn groep, tegen de achtergrond van een bredere theatercontext.
Hij vroeg Perceval zijn keuzes te becommentariëren, mocht archiefstukken en correspondentie consulteren en interviewde
prominente getuigen uit binnen- en buitenland.
Werkbeurs
Werkbeurs Fonds Pascal Decroos: 6.000 euro, toegekend op 30 november 2004. (2004/343)
Publicatie
Titel: Accidenten van een zaalwachter - Subtitel: Luk Perceval - Auteur: Geert Sels Uitgeverij: Uitgeverij Van Halewyck - ISBN: 90 5617 643 9 - NUR 641 - Wettelijke depot: D/7104/2005/36 Publicatie: september 2005

Rinke van den Brink

In de greep van de angst

- De Europese sociaal-democratie en het rechtspopulisme

Projectomschrijving
Ruim tweeëneenhalf jaar lang onderzocht Rinke van den Brink in zes Europese landen hoe de sociaal-democraten
reageerden tegenover de opkomst van het rechtspopulisme, met name in België, Denemarken, Frankrijk, Nederland,
Oostenrijk en Zweden. Hij sprak er met tientallen kenners en bestudeerde de partijprogramma's.
Wat is er misgegaan in onze samenleving dat partijen die haat en verdeeldheid zaaien zoveel aanhang hebben, vooral
ook bij de sociaal-democratische achterban? En is de stelling juist dat sociaal-democraten in veel landen niet in staat zijn
geweest stem te geven aan de zorgen van de hedendaagse burgers en in bepaalde gevallen - immigratie, onveiligheid,
criminaliteit - dat uit politieke correctheid ook niet hebben willen doen? En hoe zouden sociaal-democratische partijen te
werk moeten gaan om af te rekenen met rechtspopulistische partijen?
In de greep van de angst. De Europese sociaal-democratie en het rechtspopulisme is een grootschalig onderzoek naar
de stand van de discussie en de diverse opvattingen binnen de sociaal-democratie in Europa.
Werkbeurs
Werkbeurs Fonds Pascal Decroos: 7.000 euro, toegekend op 4 juni 2003. (2003/212)
Dit project kreeg ook steun van het Nederlandse Fonds voor Bijzondere Journalistieke projecten
Publicatie
Titel: In de greep van de angst. - Subtitel: De Europese sociaal-democratie en het rechtspopulisme. Auteur: Rinke van den Brink - Uitgever: Houtekiet - Aantal blz.: 568 - ISBN: 90 5240 6995 Richtprijs: 20 euro - Publicatie: September 2005
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Bartel Volckaert en Daniël Van Nijlen

Sprekende cijfers - Technieken voor Computer Assisted Reporting
Projectomschrijving
Cijferreeksen zijn er gelukkig niet alleen om saaie lijstjes van te maken. Via vrij eenvoudige statistische manipulaties krijg
je cijfers aan de praat en komen nieuwsfeiten aan het licht die op geen enkele andere manier te achterhalen zijn. Met
dit handboek willen de auteurs zowel studenten als de journalisten van vandaag stimuleren om op een andere manier
"nieuws" te maken.
Computer Assisted Reporting (CAR) of het gebruik van informatietechnologie in de nieuwsgaring krijgt weinig aandacht in
Vlaanderen en Nederland, en daar willen de auteurs verandering in brengen. Ze spitsen de aandacht toe op het gebruik
van eenvoudige statistische methoden aan de hand van spreadsheetprogramma's en technieken ontleend aan de sociale
wetenschappen. Door cijfergegevens op een systematische wijze te analyseren, ontdek je niet zelden opmerkelijke feiten
die in een journalistiek verhaal gegoten mooie primeurs opleveren.
Data-analyse is slechts één van de onderzoekstechnieken die onder de noemer CAR vallen. Andere CAR-instrumenten
zijn: zoeken via on-line-bronnen, gegevens beheren via database managers en gegevens verwerken via professionele
statistische programma's of geografische informatiesystemen (G.I.S.). Journalisten die het wetenschappelijk denken niet
integreren in hun dagelijkse job, lopen het risico te blijven hangen in oppervlakkige verhalen zonder ooit de feitelijke
gronden en verbanden te doorzien. Statistiek is onontbeerlijk geworden voor een goed bestuur van land, provincie en stad.
Wie als journalist dit bestuur wil controleren of confronteren, moet daarom eerst leren om statistisch te redeneren.
Sprekende cijfers is geen gewoon handboek statistiek. Wel een eerste hulp voor journalisten op het veld. Zonder grote
bewijzen, maar met de noodzakelijke tips en inzichten.
Werkbeurs
Werkbeurs Fonds Pascal Decroos: 500 euro, toegekend op 19-05-2004. (2004/306/1)
Publicatie
Titel: Sprekende cijfers - Subtitel: Technieken voor Computer Assisted Reporting Auteurs: Daniël Van Nijlen & Bartel Volckaert - Uitgeverij: Universitaire Pers Leuven - ISBN: 90 5867 491 6 Publicatie: eind september 2005

Didier Verbruggen

De uitverkoop van het ACW
Projectomschrijving
De christelijke arbeidersbeweging zette tussen 1992 en 2001 zowat al haar bedrijven in de uitverkoop. Zowel de
buroticaverdeler Samko, het reisbureau Ultra Montes, de uitgeverij en drukkerij Het Volk en Sofadi … en dankzij een
miljardendeal met Dexia ook de Bacob-bank en De Volksverzekering. Zowat 8000 werknemers moesten het warme ACWnest ruilen voor de wereld van het grootkapitaal. Meer dan 900.000 coöperatieve aandeelhouders stonden erbij en keken
ernaar. Ook in de media was de stilte oorverdovend.
Dit boek is een zoektocht naar verklaringen, naar het verhaal achter het verhaal. Op basis van talloze interviews en
journalistieke research reconstrueert de auteur het verhaal van de uitverkoop in de jaren ’90 én de beweegredenen
erachter. De bewegingstop, de directieleden van de verkochte bedrijven en talloze betrokkenen komen aan het woord.
Verschillende delicate affaires komen in beeld.
Het boek werpt ten slotte ook een blik achter de schermen van de financiering van de beweging. Wat leverde de uitverkoop
op en welke organisaties plukken er de vruchten van? Welk mysterieus contract met Dexia bezorgt het ACW aanzienlijke
werkingsmiddelen? De vraag wordt gesteld of dit alles te rijmen valt met het sociaal-progressieve gedachtegoed van de
beweging.
Werkbeurs
Werkbeurs Fonds Pascal Decroos: 2.700 euro, toegekend op 01 september 2004. (2004/333)
Publicatie
Titel: De uitverkoop van het ACW - Subtitel: Een verhaal van geld en idealen - Auteur: Didier Verbruggen Uitgeverij: Roularta Books - ISBN: 90-5466-989-6 - Publicatie: 1 oktober 2005
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John Vandaele

Het recht van de rijkste
Projectomschrijving
Mondialisering.Velen denken daarbij aan een wild, ongrijpbaar proces. Toch is de politiek minder machteloos dan
meestal wordt beweerd. In internationale instellingen als de Wereldhandelsorganisatie, het IMF, de Wereldbank, de
Internationale Arbeidsorganisatie en de Verenigde Naties wordt door de sterkste landen, waartoe ook België en Nederland
behoren, het internationale (en dus ook het nationale) beleid ontwikkeld op het vlak van veiligheid, handel, milieu,
ontwikkelingssamenwerking en sociale rechten. Dat beleid raakt ons allemaal.
Maar hoe werken die internationale instellingen? Waarom weten wij er zo weinig van? Welke visie verkondigen België en
Nederland daar? Kun je er naar binnen wandelen om er een kijkje te nemen? Hebben alle landen er een gelijkwaardige
stem of domineren de rijke landen het spel? Kortom, hoe democratisch zijn die mondiale instellingen?
In Het recht van de rijkste stelt en beantwoordt John Vandaele nog andere vragen: bieden de internationale instellingen
oplossingen voor de noden van de armsten en de milieuvervuiling? Is dat mondiale bestuur zoals het nu werkt opgewassen
tegen de groeiende problemen? Of ondergraven de VS, de enige supermacht ter wereld, dat mondiale bestuur in eigen
voordeel?
Veel vragen waar Het recht van de rijkste heldere antwoorden op geeft. Inzicht ter zake is namelijk van wezenlijk belang,
want terwijl de media en de politiek zich in België en Nederland almaar meer op ‘de dorpsstraat’ concentreren, woedt
de strijd over economische, commerciële, sociale of ecologische waarden ver van ons bed, ook al beïnvloedt dat gevecht
fundamenteel ons dagelijks leven.
Werkbeurs
Werkbeurs Fonds Pascal Decroos: 3.500 euro, toegekend op 25 mei 2002. (2002/131)
Publicatie
Titel: Het recht van de rijkste - Subtitel: Een verhaal van geld en idealen - Auteur: John Vandaele Uitgeverij: Houtekiet - ISBN: 9052408483 - Publicatie: 1 oktober 2005

Dirk Vermeiren

De droom van Veysel
Projectomschrijving
40 jaar geleden emigreerde Veysel Biçeci vanuit het dorp Pörnek op het Turkse platteland naar België. Door die verhuizing
onttrok hij zijn familie aan de schrijnende armoede, en maakte hij van zijn kinderen en kleinkinderen definitief Gentenaars.
Eén van Veysel's kleinzonen draagt de naam van zijn grootvader, ondertussen overleden. Zoiets schept verplichtingen. Wie
de naam draagt, zet ook de traditie voort.
Kleinzoon Veysel trouwt zoals zijn vader, zijn grootvader, zijn overgrootvader dat deden: op het erf van de ouderlijke
boerderij, met een meisje afkomstig uit het dorp. Of hoe sommige dingen in Pörnek nooit veranderen, en misschien ook
niet persé hoeven te veranderen.
Dirk Vermeiren maakte deze reportage, de hele tocht van Gent naar Pörnek, voor Alaska (Radio 1).
Werkbeurs
Werkbeurs Fonds Pascal Decroos: 3.510 euro, toegekend op 01 september 2004. (2004/360)
Publicatie
Radio 1, zondag 2 oktober 2005 in Alaska op Radio1. Na het nieuws van 18.00 uur.
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Hilde Geens

De bende van Johny
Projectomschrijving
Twintig jaar na de meest bloedige overvallen van de Bende van Nijvel besliste het Europese Hof van de Rechten van
de Mens dat de Belgische staat een schadevergoeding moet uitkeren aan de jarenlange hoofdverdachte van deze nooit
opgehelderde raids, Philippe ‘Johnny’ de Staerke. De enquête naar zijn betrokkenheid had volgens het Hof onredelijk lang
aangesleept.
Maar was er eigenlijk nog een onderzoek nadat de toenmalige onderzoeksrechter van Dendermonde Freddy Troch het
dossier van de bloedige aanslag in Aalst moest overmaken aan zijn collega in Charleroi en diens speurders in Jumet?
Eigenlijk niet, zo staat er in het arrest van het Hof, en voor zover er toch nog op het spoor werd doorgerechercheerd had
Johnny daar zelf de leiding van.
Nochtans had het Deltateam van Dendermonde ontdekt dat De Staerke een paar uur voor de aanslag op verkenning ging
in de Delhaize van Aalst, wat hijzelf altijd ontkend heeft. Hilde Geens zocht met de steun van het Fonds Pascal Decroos uit
wat er mankeerde aan het spoor en waarom het doodliep en botste onderweg op een nabestaande die een kroongetuig
e vond, een klant in de Delhaize die Philippe de Staerke herkend heeft tijdens de slachtpartij in Aalst.
Werkbeurs
Werkbeurs Fonds Pascal Decroos: 7.365 euro, toegekend op 30 november 2004. (2004/341)
Publicatie
Humo 3397, dinsdag 11 oktober 2005 - een reeks van 8 afleveringen.

Brigitte Raskin & Karel Anthierens

Johan Anthierens - Ooggetuige
Projectomschrijving
Johan Anthierens (1937-2000) zwierf zijn leven lang door de Vlaamse en Nederlandse mediawereld. Was Johan Anthierens
een journalist of een schrijver? Hij was beide, en dat altijd tegelijk, zowel wanneer hij in Knack aan televisiekritiek deed als
wanneer hij voor De Morgen de ronde van de Vlaamse Maria-oorden ondernam.
De keitjes die hij onderweg uitstrooide, en die in Ooggetuige verzameld zijn, trekken een spoor door een halve eeuw
geschiedenis van radio, televisie en pers en van show, variété en kleinkunst. Ze leiden naar de wereld van de kunstenaars
die hij bewonderde, de chansonniers Brassens, Béart, Brel en Ferré, de Vlaamse schrijvers Boon, Claus, Elsschot en Van
Nijlen.
Anthierens focuste met zijn vrije geest op de onderwerpen van de dag en wette zijn rake pen aan de eeuwige thema's.
Zijn artikels vormen een kroniek van landzeer en wereldleed, niet gedateerd, want de extreem-rechtse kanker is uitgezaaid
en het aantal politieke gevangenen blijft schrikbarend hoog. De journalist doet geen afbreuk aan zijn reputatie van niets en
niemand ontziende criticus, de schrijver buigt zich liefdevol over een mooi woord, de juiste uitdrukking, een goed boek.
Met Niemands meester, niemands knecht wilden de samenstellers het monument oprichten dat Johan Anthierens
verdient. Na Leve mij, een selectie uit zijn autobiografische teksten, komt nu Ooggetuige met een bundeling van zijn
journalistieke werk.
Samengesteld door Brigitte Raskin & Karel Anthierens
Werkbeurs
Werkbeurs Fonds Pascal Decroos: 5.000 euro, toegekend op 30 november 2004. (2004/354)
Publicatie
Titel: Johan Anthierens - Ooggetuige - Subtitel: Niemands meester, niemands knecht Samengesteld door: Brigitte Raskin & Karel Anthierens - Uitgeverij: Van Halewyck - ISBN: 90 5617 650 1 NUR: 740 - Publicatie: oktober 2005
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Rudi Rotthier

Het land dat zichzelf bemint
Projectomschrijving
Met zijn Koranroute hield Rudi Rotthier zijn lezers maandenlang in de ban. Nu onderneemt hij een journalistieke tocht door
de Verenigde Staten, met als simpele opdracht: wat weten we eigenlijk van de Amerikanen? Tot de presidentsverkiezingen
in november 2004 rapporteert Rudi Rotthier dagelijks en maandelijks vanuit de Verenigde Staten, een land van, althans
voor hem, stijgende verbazing. Vanaf zaterdag 10 januari 2004 in De Morgen.
Deze serie kreeg ‘de keur van de hoofdredacteur’
In een tijd dat grote kranten nauwelijks nog ruimte maken voor grote journalistieke projecten is De Morgen vastbesloten
om van de smaakmakende journalistiek zijn waarmerk te maken. De Morgen presenteert deze ambitieuze projecten onder
het moto ‘De keur van de hoofdredacteur’.
BOEK:
Het land dat zichzelf bemint - Een reis door de Verenigde Staten
'Dit is de mooiste plek van de wereld,' zegt een motorrijder over New Mexico. Hij is nooit in het buitenland geweest. 'We
hebben het veiligste voedsel van de wereld,' voegt hij hier even later aan toe, terwijl hij een verjaarde sandwich uit zijn
platic verpakking scheurt.
'Wat is de hoofdstad van België?' vraagd de Greyhoundpassagier.
'Brussel.'
'Neen, dat klopt niet. Noem eens een andere stad.'
'Antwerpen.'
'Dat kan hem zijn. Noem er nog een paar.'
'Gent, Luik.'
'Mmm. Maar het is in geen geval Brussel.'
Amerikanen, bijna universeel verguisd, hebben nog altijd het idee dat hun land een missie heeft, en dat ze, in weerwil van
enkele mankementen, op weg zijn iets ronduit fantastisch te realiseren. Voor zichzelf en voor de wereld.
Het land dat zichzelf bemint is het relaas van vijftien maanden in een vrijwel vreemd land, waar de bedelaar een droom
deelt met de president, en waar de realiteit vrijwillig wijkt voor hoop en ideaal.
Publicatie
ARTIKEL: Vanaf 10 januari 2004 tot de presidentsverkiezingen in november 2004 in De Morgen, elke dag en elke
maand.
BOEK: Titel: Het land dat zichzelf bemint - Subtitel: Een reis door de Verenigde Staten - Auteur: Rudi Rotthier Uitgeverij: Atlas - Uitvoering: paperback - Formaat: 15 x 23 cm - ISBN: 90 450 1492 0 Publicatiedatum: oktober 2005
Werkbeurs
Werkbeurs Fonds Pascal Decroos: 10.000 euro, toegekend op 19 november 2003 (2003/250)

Sara Frederix

De onzichtbare stad - illegaal in Antwerpen
Projectomschrijving
Een brand in een huizenblok vol illegalen in Parijs. Wanhopige Afrikanen die over de zwaar bewaakte hekken van Melilla
klauteren. Een bouwvakker-zonder-papieren die halfdood op een landweg wordt gedumpt... Af en toe vangen we een
gewelddadige glimp op van de onzichtbare wereld waarin mensen verdwijnen die geen wettige verblijfspapieren hebben.
Die "verdwenen" mensen wonen naast ons op dure vierkante meters van huisjesmelkers, zo poetsen onze huizen,
stukadoren onze muren, plukken onze tomaten en wassen onze borden af.
Sara Frederix spendeerde de voorbije maanden talloze uren in de onzichbare stad en ontmoette er echte mensen met
echte dromen. En veel te echte problemen.
Werkbeurs
Werkbeurs Fonds Pascal Decroos: 3.000 euro, toegekend op 03/03/2005 (2005/359).
Publicatie
Deel 1 - De onzichtbare stad - MO* december 2005
Deel 2 - Strenger beleid leidt tot overlevingscriminaliteit - MO* februari 2006
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Jeroen Lissens

Ondernemen in het nieuwe Europa
Projectomschrijving
Anderhalf jaar na de uitbreiding van de Europese Unie naar het Oosten, trokken wij op inspectie naar Belgische bedrijven
ter plaatse in enkele nieuwe lidstaten. We gingen bewust niet op zoek naar macro-economische studies. Wel vroegen
we aan ondernemers ter plaatse: wat zijn de gevolgen van de uitbreiding van de Unie, en hoe kijken de ondernemers in
Oost-Europa daarnaar?
Om een concretere indruk te krijgen van het schimmige begrip ‘Oost-Europa’, reden we er zelf met de auto naartoe.
We volgden de Oost-Europese vrachtwagens vanop de Antwerpse ring, en reden 5.000 kilometer tot Polen, Tsjechië,
Slowakije en Hongarije. Om het verschil te ervaren tussen de nieuwe EU-landen en de landen die nog wachten op hun
toegangsticket, trokken we ook over de grens met Roemenië om daar Belgische ondernemers te bezoeken.
Het verslag van die reis verscheen in een reeks van vier artikels.
Werkbeurs
Werkbeurs Fonds Pascal Decroos: 1.900 euro, toegekend op 15 juni 2005. (2005/396)
Publicatie
De Tijd
De Tijd
De Tijd
De Tijd

10
12
13
14

december
december
december
december

2005
2005
2005
2005

-

Deel
Deel
Deel
Deel

1:
2:
3:
4:

'Moet een Pool straks evenveel verdienen als wij?'
Industrie verhuist, transporteurs verhuizen mee.
De onstuitbare opmars van Detroit East
De toekomst verschuift steeds verder naar het oosten

Gie Goris, John Vandaele en Alma De Walsche

Een Europees antwoord op de globalisering
Projectomschrijving
De onrust bij de Europese publieke opinie en de onmacht van regeringen en partijen om daar effectief op te antwoorden,
is in grote mate terug te voeren op de vraag of de EU een eigen antwoord kan formuleren en realiseren op de
globaliserende economie. En vooral: lukt dat met behoud van zowel economische welvaart als sociale samenhang en
rechtvaardigheid?
Op zoek naar een antwoord op die kernvraag trok John Vandaele naar Polen, Alma De Walsche naar Spanje en Gie Goris
naar Finland. Drie EU-lidstaten die niet de eerste viool spelen in de Europese Raad, maar die wel doorslaggevend zullen
zijn in het debat over de toekomst van Europa –en dus van de wereld.
Werkbeurs
Werkbeurs Fonds Pascal Decroos: 1.250 euro, toegekend op 5 september 2005. (2005/412/1)
Publicatie
Mo* december 2005
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N I E T G E H O N OREERDE
W E RK B E U RZ EN
Van de 85 aanvragen werden er 43 om inhoudelijke gronden geweigerd. Meestal waren de projecten van die aard dat
de normale honorering van de redactie voldoende was of dat het ingediende project de reguliere verslaggeving niet
oversteeg.

Communi catie
1. Ledenwerving
Het Fonds Pascal Decroos werkt volkomen onafhankelijk van commerciële en ideologische belangen. De aansluiting
van talrijke leden/donateurs is het bewijs dat kwaliteitsjournalistiek geen elitaire zaak is van enkelen, maar dat ze een
grote groep burgers aanbelangt. Een goede ledenwerving is essentieel voor de toekomst van het Fonds. Hierdoor wordt
enerzijds een brede belangstelling voor kwaliteitsjournalistiek bevorderd en anderzijds wordt de leefbaarheid van het
Fonds – en de financiering der werkbeurzen – bestendigd/verzekerd.

2. Ledenvoordeel
De leden worden nauw betrokken bij de werking van het Fonds. Ze worden uitgenodigd op alle activiteiten (debatten,
lezingen, conferenties) en ontvangen jaarlijks twee nieuwsbrieven met de post en meerdere elektronische nieuwsbrieven
(e-zines) van het Fonds.
Gewone leden betalen een jaarbijdrage van 30 euro, donateurs 60 euro, eredonateurs 125 euro . Voor bedrijven is dat
respectievelijk 60 euro (gewoon lid), 125 euro (donateurs) en 250 euro (eredonateurs). Studenten en VVJ-leden betalen
12,50 euro.
In 2005 steunden 239 mensen het Fonds Pascal Decroos.
fondspascaldecroos.org/fonds/word_donateur/donateurs

3. E-brief
In de loop van 2005 heeft het Fonds negentien e-brieven verstuurd met informatie omtrent de selectie van de
werkbeurzen (naar een databank van ongeveer 3.800 adressen van journalisten, mediamensen, studenten... ) en de
daarop aansluitende publicatie en/of uitzending.
http://www.fondspascaldecroos.org/archief/e_zines

4. Nieuwsbrief
In 2005 werd 1 gedrukte nieuwsbrief (op 1.000 exemplaren) verstuurd naar onze leden en andere belanghebbenden.
De nieuwsbrief informeert de lezers over al de activiteiten van het Fonds en bevatten een persoonlijke toelichting van de
werkbeursbegunstigden over hun projecten.
http://www.fondspascaldecroos.org/fonds/publicaties

5. Advertenties
In 2005 bereikte de gratis ruimte binnen de Vlaamse printmedia een waarde van 167.622,02 euro.
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Dankzij de steun van Vlaamse kranten en tijdschriften mag het Fonds Pascal Decroos rekenen op een grote
naambekendheid, zowel bij de journalisten, als bij de uitgevers en het brede publiek.

6. Website www.fondspascaldecroos.org
De website van het Fonds is een vrijwel onuitputtelijke bron van informatie. U vindt er onder meer een uitgebreid
overzicht van websites met betrekking tot journalistiek, een lijst Vlaamse hogescholen en universiteiten waar een
opleiding journalistiek kan worden gevolgd (ook post-academisch).
Heel wat informatie over de erkenningscommissie, de raad van Journalistiek, de Wob-procedure, het recht van antwoord,
auteursrechten, Belgische en internationale ‘awards’, enzovoorts.
Het Fonds wordt regelmatig gevraagd naar informatie in verband met journalistieke opleidingen in Vlaanderen en speelt
daarop in door die op de website te plaatsen.
Iedereen kan er terecht voor info over de toegekende werkbeurzen, de daarbij aansluitende publicaties en/of
uitzendingen en/of reacties.
Alle punctuele acties van het Fonds en de evenementen waarop het Fonds prominent aanwezig is, worden op de site
aangekondigd en van commentaar voorzien.
Werkbeursaanvragers kunnen het aanvraagformulier van de website ophalen.
www.fondspascaldecroos.org
www.freelancejournalist.be

7. Lezingen
Het Fonds Pascal Decroos beschouwt zijn jongerenwerking als één van zijn belangrijkste aandachtspunten.
Zo probeert het de interesse voor journalistiek aan te wakkeren door lezingen te geven aan hogescholen en
universiteiten.
° Arteveldehogeschool Gent
° Lessiushogeschool Antwerpen
° Universiteit Gent
° Vrije Universiteit Brussel
° Xios Hogeschool Limburg
Daarnaast werd met andere spelers op de Vlaamse markt contact gezocht en werd ideeën voor eventuele samenwerking
uitgewisseld:
° Vlaams Fonds voor de Letteren Antwerpen
° Vlaams Audiovisueel Fonds

8. Debat
‘Eén sluier, veel gezichten’, 11 november, 14.30-16.00 , op de Boekenbeurs te Antwerpen.
Het Fonds Pascal Decroos organiseerde dit debat in samenwerking met de Nederlandstalige Vrouwenraad. Uitgangspunt
was het nieuwe boek van journaliste Nadia Dala ‘Als sluiers vallen’, dat tot stand kwam met steun van het Fonds, over de
uiteenlopende opvattingen en levenswijzen van gesluierde moslima’s.
In het panel zaten
° Nadia Dala (auteur van ‘Als sluiers vallen’)
° Chia Longman (Centrum voor interculturele communicatie en interactie, UGent, "Eigen emancipatie eerst?
Over de rechten en representatie van vrouwen in een multiculturele samenleving")
° Touria Aziz en Miriam Bouzid (twee vrouwen die Nadia Dala in haar boek aan het woord laat)
Het debat werd gemodereerd door Radio 1-journaliste Nina Verhaeghen.

9. De Boekenbeurs
In tegenstelling tot de vorige jaren (toen het Fonds Pascal Decroos een eigen stand had), deelde het Fonds dit jaar een
stand met Creatief Schrijven. Het thema was woordsculpturen. Creatief Schrijven zorgde voor de sculpturen, waarop
gedichten werden geschilderd.
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Het Fonds focuste zich op de promotie van de Scriptieprijs, door het ophangen van affiches en de verspreiding van
folders. Het Fonds nam drie dagen permanentie voor zijn rekening.

10. Persconferentie
De tweejaarlijkse persconferentie van het Fonds vond plaats op donderdag 22 december om 18.30 in de Koninklijke
Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde te Gent.
Het programma:
° Inleiding door Ides Debruyne, directeur van het Fonds Pascal Decroos
° Toespraak van Vlaams minister van Media Geert Bourgeois
° Bekendmaking van twee uittredende juryleden, Walter Zinzen en Derk-Jan Eppink
° Vraaggesprek met de twee oud-juryleden over vier jaar FPD, geleid door Barbara Debeuckelaere (Radio 1)
www.fondspascaldecroos.org/persconferentie/

11. Global Investigative Journalism Conference 2005
In 2005 was het Fonds Pascal Decroos sponsor van de Global Investigative Journalism Conference 2005, een
tweejaarlijkse internationale conferentie rond onderzoeksjournalistiek met sprekers en deelnemers uit de hele wereld.
De Global Investigative Journalism Conference 2005, vond plaats te Amsterdam van 29/09 tot 3/10. De conferentie
bood de 466 deelnemers de mogelijkheid tot het volgen van lezingen, rondetafels en workshops rond specifieke
interessegebieden (internetjournalistiek, journalistiek en terrorisme, Europese journalistiek, enzovoorts)
De conferentie vormde een ideaal middel ter promotie van het Fonds Pascal Decroos in een internationale context (via
exposure op de conferentie zelf, via de VVOJ-site en andere communicatiemiddelen)
http://www.vvoj.nl/

D E V L A A M S E SC RIPTIE PRIJS
www. s c r i p t i ep r i j s. b e
1. Statuten Scriptie vzw
In augustus 2005 werd een aparte vzw opgericht, de Scriptie vzw, die vanaf 2006 de organisatie van de Vlaamse
Scriptieprijs op zich zal nemen. Het Fonds Pascal Decroos blijft een van de hoofdsponsors van het project.
19 augustus 2005
Neerlegging van de statuten van de Scriptie vzw ter griffie van de rechtbank van Koophandel te Brussel.

2. Concept
Een van de hoofdbekommernissen van het Fonds Pascal Decroos is het aanmoedigen van jonge mensen om hun
journalistiek talent in de praktijk te ontwikkelen. Daarom ontstond vier jaar geleden in de schoot van het Fonds Pascal
Decroos de Vlaamse Scriptieprijs.
De Vlaamse Scriptieprijs richt zich tot alle studenten aan Vlaamse hogescholen en universiteiten. Hoofddoel is jongeren
te wijzen op de - soms onverwacht - mediatieke waarde van hun eindverhandeling. Hun scriptie wordt beoordeeld door
een professionele jury uit de uitgevers- en mediawereld. Die gaat na of de deelnemers over een goede pen beschikken
en oog hebben voor het journalistieke detail.
De winnaar van de Scriptieprijs ontvangt een cheque ter waarde van 2500 euro. Zo wil de Scriptie vzw jong journalistiek
talent aanmoedigen en op weg helpen in de Vlaamse mediawereld.
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3. Tabel: aantal deelnemers per academiejaar.
De Vlaamse Scriptieprijs kent een groeiend succes: aan de vierde editie namen 160 afgestudeerden deel.
Een vergelijking met de voorgaande jaren toont dat het aantal deelnemers aan de Vlaamse Scriptieprijs een continue
stijging vertoont.
 	

2002

2003

2004

2005

Arteveldehogeschool Gent

4

1

5

1

CVO Mechelen

1	 	 	 

CVO Leuven	 	 	
De Naeyer	 	

1	 

1	 	 

EHSAL

1	 	

1

1

Erasmushogeschool Brussel

4

1

1

Fontys Hogeschool Sittard	 	 	 	

1

Groep T Leuven

1

2	 	 	 

Hoge Zeevaartschool Antwerpen	 	

1	 	 

Hogeschool Antwerpen	 	 	

4

4

Hogeschool Gent

2

14

1

Hogeschool Pestalozzi	 	

1

1	 	 

Hogeschool Sint-Lukas Brussel	 	 	

2

1

Hogeschool voor Wetenschap en Kunst	 	

4

2

3

Hogeschool West-Vlaanderen	 	 	

3

3

Hogeschool Zuid-Maastricht	 	 	 	

1

Honim Brussel

1	 	 	 

Horteco Vilvoorde

1	 	 	 

Karel De Grote Hogeschool	 	

3

1

1

Katholieke Hogeschool Kempen

1

1

1

1

Katholieke Hogeschool Leuven

1	 	

2

1

Katholieke Hogeschool Limburg	 	 	

1

1

Katholieke Hogeschool Mechelen

2	 	 	 

Katholieke Hogeschool Sint-Lieven	 	 	

1

4

Katho	 	

1

3

1

Katholieke Universiteit Leuven

18

23

27

30

Lemmensinstituut Leuven

1	 	

Lessiushogeschool Antwerpen	 	 	
Limburg Universitair Centrum

1

1	 
8

6

1	 	 

Open Universiteit Antwerpen	 	 	 	

1

Plantijnhogeschool	 	 	 	

1

Provinciale Hogeschool Limburg

2

1

1

7

Transnationale Universiteit Tilburg	 	 	

1	 

Universiteit Antwerpen

6

7

8

12

Universiteit Gent

32

42

25

49

Universiteit Hasselt	 	 	 	

1

Vrije Universiteit Brussel

15

11

19

17

Xios Hogeschool Limburg	 	 	 	

2

VLEKHO	 	

1	 	

2

 	

109

160

89

124
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4. Prijsuitreiking Vlaamse Scriptieprijs:
De uitreiking van de Vlaamse Scriptieprijs vond plaats op donderdag 22 december om 19.30 in de Koninklijke Academie
voor Nederlandse Taal- en Letterkunde te Gent.
Programma:
-Welkom door Radio 1- journaliste Friedl’ Lesage
-Interview met non-fictieauteur David Van Reybrouck
-Uitreiking van de Klasseprijs door Jan ’t Sas (eindredacteur Klasse voor Leerkrachten)
-Verslag jury + uitreiking Scriptieprijs
-Interview met de winnaar, Melanie Surmont
-receptie     
http://www.scriptieprijs.be/NL/de_vlaamse_scriptieprijs/prijsuitreiking

5. Jury
Voor de beoordeling van de ingezonden scripties wordt ieder jaar een vijfkoppige professionele jury aangesteld.
Die bestaat uit twee kranten- of tijdschriftenredacteurs, twee redacteurs van boekenuitgevers (non-fictie) en één
afgevaardigde van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal –en Letterkunde te Gent.
De juryleden van de Scriptieprijs 2005
° Marcel Grauls (Belang van Limburg)
° Guido Muelenaer (Trends)
° Rudy Vanschoonbeek (The House of Books)
° Filip Van Brabander (Eos)
° Prof. Ludo Abicht (Ugent, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal –en Letterkunde)

6. Genomineerden en winnaar
Uit de 160 deelnemende werken selecteerde de jury vijf genomineerden:
-An Bogaerts (Beerzel), Lessius Hogeschool Antwerpen, ‘De ontkenning van de evolutietheorie door de islam’
-Pieter Vermeulen (Bellegem), Katholieke Universiteit Leuven, ‘Investeren in Belgische schilderkunst’
-Kristof Goossens (Nieuwerkerken), Universiteit Gent, ‘De muur: meer veiligheid voor Israël of annexatie van Palestijns
land’
-Eva Vanbrabant (Zomergem), Universiteit Gent, ‘Modehuis Roeis: Haute Couture tijdens het Interbellum’
-Mélanie Surmont (Brugge), Universiteit Gent, ‘Thuis en school waren immers anders dan de weg erheen... De beleving
van de weg van en naar school in de jaren 1950 in Bellegem’
De Vlaamse Scriptieprijs 2005 ging naar de Brugse Mélanie
Surmont, laatstejaarsstudente Onderwijspedagogiek aan de Universiteit Gent. Surmont haalde het van de vier andere
genomineerden met haar werk ‘Thuis en school waren immers anders dan de weg erheen. De beleving van de weg van
en naar school in de jaren 1950 in Bellegem'.
Het juryoordeel: ‘Een scriptie over het gewone, dat immers evenzeer kan boeien en charmeren.’
http://www.scriptieprijs.be/NL/de_vlaamse_scriptieprijs/winnaars
www.scriptiebank.be

7. De Klasseprijs
In het kielzog van de Vlaamse Scriptieprijs ook de Klasseprijs 2005 uitgereikt. De redactie van Klasse kent deze prijs ter
waarde van 250 euro toe aan de beste scriptie met een pedagogische, agogische of didactische invalshoek.
De Klasseprijs 2005 ging naar naar An Bogaerts (Lessiushogeschool Antwerpen) met haar scriptie 'Allah of de aap? Moslimcreationisme in Vlaanderen'.
http://www.scriptieprijs.be/NL/de_vlaamse_scriptieprijs/klasseprijs
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8. Scriptie in boekvorm
Scriptieprijs 2004
Genomineerde scriptie Vlaamse Scriptieprijs 2004 gepubliceerd
De christelijke arbeidersbeweging zette tussen 1992 en 2001 zowat al haar bedrijven in
de uitverkoop. Ongeveer 8000 werknemers moesten het warme ACW-nest ruilen voor de
wereld van het grootkapitaal. Meer dan 900.000 coöperatieve aandeelhouders stonden erbij
en keken ernaar. Ook in de media was de stilte oorverdovend. Dit boek is een zoektocht
naar verklaringen, naar het verhaal achter het verhaal.
In 2004 behaalde auteur Didier Verbruggen een diploma journalistiek aan de Antwerpse
Lessius Hogeschool. Zijn eindwerk De uitverkoop van het ACW leverde hem een nominatie
voor de Vlaamse Scriptieprijs op en vormt de basis van dit boek.
Lees meer: www.scriptieprijs.be

9. De Vlaamse Scriptiebank – www.scriptiebank.be
De ingezonden synopsissen van de scripties komen in onze databank terecht. De scriptiebank telt momenteel 483
synopsissen van scripties.

S T R UCT U U R VAN DE VERENIGING
Administratie
°
°
°
°
°
°
°
°
°

Zetel van het Fonds: Rozenweg 4b, 1731 Zellik (België)
Publicatie: 1998-05-21 N. 009338
Nummer van de vereniging: 9338/98 (Identificatienummer)
Identificatienummer NIS: 15262553
Nationaal nummer: 463312580
NACE-BEL code: 9112
Directeur: Ides Debruyne
Administratief medewerker: Goedele Geeraert
Contactpersoon binnen de vereniging: Ides Debruyne (+32 2 705 59 19)

Op 31 december 2005 had het Fonds Pascal Decroos twee deeltijdse medewerkers (één voltijds equivalent)
onderworpen aan de sociale zekerheid.

Bestuursorganen en organogram
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°

1. Algemene Vergadering
Ann Soen, Laken
Anne De Maeyer, Meise
Anne Fort, Schaarbeek
Anne-Mie Desterbecq, Oostende
Annik Vogels, Wilrijk
Ann-Sophie Decroos, Diepenbeek
Bart Castelein, Nieuwkapelle
Danaë Delbeke, Gent
Ides Debruyne, Gent
Isabel Decroos, Oostende
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°
°
°
°
°
°
°
°
°
°

Jacques Van Hee, Meise
Joris Pollet, Schaarbeek
Koen Van Wichelen, Vilvoorde
Kurt Vandenberghe, Zellik
Lieve Dekeyser, Zellik
Ludo Poppe, Wilrijk
Nadia De Leeuw, Vilvoorde
Paul Decroos, Oostende
Stefaan Soetewey, Deurne
Tom Decroos, Brussel

De Algemene Vergadering kwam in 2005 tweemaal samen:
20 januari 2005
° Goedkeuring jaarverslag en jaarrekeningen 2004, begroting 2005
° Actualisering ledenlijst Algemene Vergadering
° Actualisering ledenlijst Raad van Bestuur
° Aanpassing lidgeld 2006
30 maart 2005
° Goedkeuring verslag Algemene Vergadering 20/01/2005
° Goedkeuring van de wijziging van de statuten, aangepast aan de nieuwe vzw-wet van 2 mei 2002
° Wijziging van het zeteladres van de vzw
2. Raad van Bestuur
° Voorzitter: Paul Decroos
° Ondervoorzitters:
† Caroline Pauwels
† Ann Soen
° Secretaris: Joris Pollet
° Penningmeester: Kurt Vandenberghe
° Overige leden:
† Bart Castelein
† Ides Debruyne
† Danaë Delbeke
† Ann-Sophie Decroos
† Isabel Decroos
† Piet Depuydt
† Anne-Mie Desterbecq
† Ludo Poppe
† Jacques Van Hee
† Koen Van Wichelen
De Raad van Bestuur kwam in 2005 viermaal samen.
3. Dagelijk s Bestuur
° Voorzitter: Paul Decroos
° Leden:
† Bart Castelein
† Ides Debruyne
† Joris Pollet
† Ann Soen
† Kurt Vandenberghe
† Koen Van Wichelen
Het Dagelijks Bestuur kwam in 2005 niet samen
4. J ury
Evaluatie gebeurt door een onafhankelijke jury mediadeskundigen die niet aan een bepaalde redactie of medium
gebonden zijn en die samengesteld wordt door het Fonds op basis van een lijst van namen voorgesteld door de leden
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van de Adviesraad.
De jury bestaat uit vier leden, waarvan drie met een gedegen journalistieke ervaring en één met een andere relevante
achtergrond. Twee van de vier juryleden roteren elke twee jaar; een jurylid kan maximum vier
opeenvolgende jaren in de jury zetelen. Het feit dat de namen van de juryleden niet bekend gemaakt worden,
garandeert hun maximale onafhankelijkheid.
Elk voorstel wordt door vier juryleden afzonderlijk geëvalueerd aan de hand van de negen vooropgezette criteria. Aan de
hand van de score die het voorstel haalt en in functie van het beschikbare budget, stelt het jurylid ook voor welk bedrag
aan welk voorstel toegekend moet worden.
De juryleden zenden hun beoordelingen naar het Fonds, ten laatste vijf werkdagen voor de driemaandelijkse
evaluatievergadering. Het Fonds brengt de verschillende beoordelingen samen in één dossier, in functie van de
evaluatievergadering.
Op deze evaluatievergadering komen de juryleden, op basis van de individuele scorekaarten, tot een consensus over de
toekenning van de werkbeurzen en de verdeling van het beschikbare budget. De directeur van het Fonds fungeert als
secretaris.
Indien de stemmen van de vier juryleden gelijk verdeeld zijn komt de voorzitter van de jury met een compromisvoorstel
dat door alle juryleden moet aanvaard worden.
Er zijn vier evaluaties per jaar, d.w.z. één per kwartaal.
Een aanvrager zal dus ten laatste drie maanden na het indienen van de aanvraag bericht krijgen over het
resultaat van de evaluatie van zijn/haar voorstel.
Het budget dat beschikbaar is voor de werkbeurzen over het hele jaar (125.000 euro), wordt opgedeeld in vier
enveloppen.
Per kwartaal worden de enveloppen verdeeld over de geselecteerde aanvragen. Indien de enveloppe niet of niet geheel
besteed werd in één kwartaal, wordt het saldo overgeheveld naar het volgende kwartaal. Het gaat hier dus
om "rollend fonds".
Eind 2001 werden Hugo De Ridder en Karel Anthierens vervangen.
Eind 2003 werden Paul Muys en Dirk Voorhoof vervangen.
Eind 2005 werden Walter Zinzen en Derk-Jan Eppink vervangen.

F inan c ieel verslag - Bijlagen
°
°
°
°

Balans
Rekeningen
Saldo beurzen
Begroting
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Balans 2005
Fonds Pascal Decroos voor Bijzondere Journalistiek vzw

ACTIVA
VASTE ACTIVA
II. IMMATERIELE VASTE ACTIVA
Aankoop Software
Geboekte afschrijving software

3.299,22
355,42
215000
215090

533,13
-177,71

III. MATERIELE VASTE ACTIVA

2.857,03

B. Installaties machines en uitrusting
Computers
Afschr. Computers

230000
230090

1.076,37
6.421,05
-5.344,68

240000
240090

1.780,66
9.790,88
-8.010,22

C. Meubilair en rollend materieel
Meubilair en kantooruitrusting
Afschr. Meubilair en kantoor

IV. FINANCIELE VASTE ACTIVA
C. Andere financiële vaste activa
2. Vorderingen en borgtochten in contanten
Borgstellingen

86,77

288200

VLOTTENDE ACTIVA
VI. VOORRADEN EN BESTELLINGEN IN UITVOERING
A. Voorraden
4. Handelsgoederen
Voorraad handelsgoederen

340000

VII. VORDERINGEN O PTEN HOOGSTE EEN JAAR
B. Overige vorderingen
Te ontvangen Subsidies

416100

TOTAAL ACTIVA

PASSIVA

1.901,59
1.901,59
1.901,59
1.901,59

18.600,00
18.600,00

16.377,71
530000

IX. LIQUIDE MIDDELEN
Bank KBC
Kas
Kas PROTON
Voorraad postzegels
Interne overboekingen

54.212,35

18.600,00

VIII. GELDBELEGGINGEN
B. Overige beleggingen
Termijndeposito's

86,77
86,77
86,77

16.377,71
16.377,71

17.333,05
550000
570000
570100
578000
580000

17.262,60
65,46
25,58
4,41
-25,00

57.511,57

EIGEN VERMOGEN
I. KAPITAAL

46.908,04
4.547,40

A. Geplaatst kapitaal
Vermogen

100000

V. OVERGEDRAGEN WINST

4.547,40
4.547,40

42.360,64

Overgedragen verlies
B. Voorzieningen
Voorzieningen beurzen

141000
168000

VREEMD VERMOGEN
IX. SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR

-20.525,11
62.885,75
62.885,75

10.600,53
5.222,53

C. Handelschulden
1. Leveranciers
Leveranciers

440000

3.022,53
3.022,53
3.022,53

F. Overige schulden
te betalen saldo's beurzen

489305

2.200,00
2.200,00

X. OVERLOPENDE REKENINGEN

5.378,00

Over te dragen opbrengsten

493000

TOTAAL ACTIVA

5.378,00

57.508,57
WINST:

3,00

Zellik, 24 januari 2006

Paul Decroos
Voorzitter

Joris Pollet
Secretaris

Resultatenrekening 2005
Fonds Pascal Decroos voor Bijzondere Journalistiek vzw

KOSTEN
II. BEDRIJFSKOSTEN

232.445,80

F. Voorzieningen beurzen
voorzieningen schenking beurzen
voorzieningen beurzen terugname

638000
638100

-783,20
125.289,00
-126.072,20

B. Diensten en diversen
Huur kantoorruimte
Onderhoud kantoor
Fotokopieerkosten
Verzekeringen
Gas
Elektriciteit
Oproep werkbeurzen
Drukwerk en kantoorbehoeften
Forfaitaire onkosten (jury, kroonr)
Erelonen
Sociaal secretariaat
Wettelijke publicaties
Vervoerkosten
productie en vormgeving oproep
productie en vormgeving nieuwsbrief
Wereldconferentie VVOJ
Organisatie persconferentie en debatten
Deelname boekenbeurs
Organisatie VSP 2004 + publicatiekost
Abonnementen en lidgelden
Representatiekosten en catering
Naslagwerken
Communicatiekosten Tel/fax/internet
Post
Catering en representatiekosten

610110
610120
611120
612000
612120
612130
612350
612400
613000
613200
613310
613330
614100
614120
614130
615110
615120
615130
615140
615210
615230
615240
616000
616100
616600

184.931,06
4.232,55
48,89
-237,42
412,15
204,77
-68,89
162.562,02
4.166,26
1.401,43
513,48
1.121,16
2,82
690,04
254,10
544,50
1.290,32
467,90
-217,77
505,96
733,00
220,87
451,54
2.179,29
3.105,41
346,68

620210
620240
621000
623000
623210
623215

45.623,92
30.064,40
3.396,83
8.071,08
549,02
230,60
3.311,99

C. Bezoldigingen, soc.lasten, pensioenen
Wedden (bedienden)
Vakantiegelden bedienden
Werkgeversbijdragen
Andere personeelskosten
Externe medische dienst
Maaltijdcheques
D. Afschrijvingen op opricht., vaste activa

2.674,02

Afschrijvingen
G. Andere bedrijfskosten
Roerende voorheffing

630000

2.674,02

640250

0,00
0,00

V. FINANCIËLE KOSTEN

247,31

A. Kosten van schulden

226,07

Diverse intresten

650800

226,07

C. Andere financiële kosten
Betalingsverschillen
Bankkosten

654000
656000

21,24
1,97
19,27

VIII. UITZONDERLIJKE KOSTEN
E. Andere uitzonderlijke kosten
Werkbeurzen 2000
Werkbeurzen 2001
Werkbeurzen 2002
Scriptieprijs
Werkbeurzen 2003
Werkbeurzen 2004
Werkbeurzen 2005

126.413,00
664000
664001
664002
664003
664004
664005
664006

XI. RESULTAATVERWERKING
Over te dragen winst

TOTAAL KOSTEN

126.413,00
0,00
0,00
1.000,00
3.500,00
300,00
30.885,00
90.728,00
11.042,13

693000
EUR

11.020,89

370.148,24

OPBRENGSTEN
I. BEDRIJFSOPBRENGSTEN
C. Lidgelden, schenkingen, legaten en subsidie
Lidgelden Leden
Kapitaal subsidie Vl Overheid 2005

730000
736004

195.688,00
9.688,00
186.000,00

A. Omzet
Omzet

700000

610,55
610,55

743000
744000
746000
749110

172.935,61
595,50
3.001,50
6.776,59
162.562,02

D. Andere bedrijfsopbrengsten
Recuperatie van kosten
Schenkingen zonder terugnamerecht
Teruggestorte Werkbeurzen
Giften van ondernemingen

IV. FINANCIËLE OPBRENGSTEN
B. Opbrengsten uit vlottende activa
Intresten op zichtrekening
Intresten op spaarrekening

751000
751100

914,07
26,57
887,50

C. Andere financiële opbrengsten
Betalingsverschillen

754000

0,01
0,01

TOTALE OPBRENGSTEN

EUR

370.148,24

Zellik, 24 januari 2006

Paul Decroos
Voorzitter

Joris Pollet
Secretaris

saldo_beurzen2005.xls

stand van zaken dd. 31-12-2005
1999

2000

2000

2001

2002

2003

2004

2005 som

Toegekend
9048,11
107511,42
107511,42
115865,38
133075,00
133600,00
146205,00
125289,00
niet opgenomen beurzen
0,00
18408,57
18408,57
3718,41
10915,00
5000,00
0,00
0,00
terugstorting beurzen
0,00
1156,23
2801,23
0,00
835,00
2000,00
0,00
1645,00
effectieve beurzen
9048,11
87946,62
86301,62
112146,97
121325,00
126600,00
146205,00
123644,00
Uitbetaald 2000
9048,11
52166,71
52166,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Uitbetaald 2001
0,00
29189,46
29189,46
79834,05
0,00
0,00
0,00
0,00
Uitbetaald 2002
0,00
2602,88
2602,88
23797,78
99200,00
0,00
0,00
0,00
Uitbetaald 2003
0,00
2416,96
2416,96
4957,87
16430,00
102027,00
0,00
0,00
Uitbetaald 2004
0,00
0,00
0,00
2478,94
330,00
23973,00
97660,00
0,00
Uitbetaald 2005
1000,00
300,00
30885,00
90728,00
totaal uitbetaald
9048,11
86376,01
86376,01
111068,64
116960,00
126300,00
128545,00
90728,00
te betalen saldo
terugstorting uitgever

878105,34
56450,55
8437,46
813217,33
113381,53
138212,98
128203,54
128248,79
124441,94
122913,00
755401,78

0,00

1570,61

-74,39

1078,33

4365,00

300,00

17660,00

32916,00

57815,56

743,68

2169,07

2169,07

0,00

1278,19

5365,67

738,80

3001,50

15465,98

Begroting 2005
Fonds Pascal Decroos voor Bijzondere Journalistiek vzw

KOSTEN
II. BEDRIJFSKOSTEN
F. Voorzieningen beurzen
voorzieningen schenking beurzen
voorzieningen beurzen terugname
B. Diensten en diversen
Huur kantoorruimte
Onderhoud kantoor
Verhuiskosten
Fotokopieerkosten
Verzekeringen
Oproep werkbeurzen
Drukwerk en kantoorbehoeften
Forfaitaire onkosten (jury, kroonr)
Erelonen
Sociaal secretariaat
Vervoerkosten
productie en vormgeving oproep
productie en vormgeving nieuwsbrief
Wereldconferentie VVOJ
Organisatie persconferentie en debatten
Deelname boekenbeurs
Abonnementen en lidgelden
Representatiekosten
Naslagwerken
Communicatiekosten Tel/fax/internet
Post
Catering

173.700,00
638000
628100

610110
610120
611120
612000
612350
612400
613000
613200
613310
614100
614120
614130
615110
615120
615130
615210
615230
615240
616000
616100
616600

C. Bezoldigingen, soc.lasten, pensioenen

-6.000,00
125.000,00
-131.000,00
132.000,00
5.400,00
500,00
1.000,00
500,00
250,00
103.000,00
4.500,00
800,00
500,00
1.250,00
1.000,00
500,00
1.700,00
2.000,00
2.400,00
0,00
900,00
750,00
250,00
2.500,00
2.200,00
100,00
47.700,00

D. Afschrijvingen op opricht., vaste activa
Afschrijvingen

630000

0,00

G. Andere bedrijfskosten
Roerende voorheffing

640250

0,00

V. FINANCIËLE KOSTEN
C. Andere financiële kosten
Betalingsverschillen
Bankkosten

20,00
654000
656000

VIII. UITZONDERLIJKE KOSTEN
E. Andere uitzonderlijke kosten
Werkbeurzen 2000
Werkbeurzen 2001
Werkbeurzen 2002
Scriptieprijs
Werkbeurzen 2003
Werkbeurzen 2004

20,00
128.500,00

664000
664001
664002
664003
664004
664005

128.500,00
0,00
0,00
3.300,00
3.500,00
4.000,00
35.000,00

Werkbeurzen 2005

664006

XI. RESULTAATVERWERKING

0,00

Over te dragen winst

693000

ONVOORZIENE KOST
TOTAAL KOSTEN

82.700,00

2.000,00

304.220,00

EUR

OPBRENGSTEN
I. BEDRIJFSOPBRENGSTEN
C. Lidgelden, schenkingen, legaten en subsidie
Lidgelden Leden
Schenkingen zonder terugnamerecht
Kapitaal subsidie Vl Overheid 2004

730000
732000
736004

185.400,00
10.000,00
8.000,00
167.400,00

A. Omzet
Omzet

700000

0,00
0,00

D. Andere bedrijfsopbrengsten
Werkingssubs. Oerheid 2004 niet volstort
Giften van ondernemingen

740030
749110

121.600,00
18.600,00
103.000,00

751000
751100

925,00
25,00
900,00

IV. FINANCIËLE OPBRENGSTEN
B. Opbrengsten uit vlottende activa
Intresten op zichtrekening
Intresten op spaarrekening

TOTALE OPBRENGSTEN

EUR

Brussel, 20 januari 2005
Paul Decroos
Voorzitter

Joris Pollet
Secretaris

307.925,00

