
1 

 

 

 
 

Beleidsplan 2020 Stichting Clearfacts 

 

Inleiding  

De Stichting ClearFacts is in 1975 opgericht als ‘Geen Kerkgeld voor Geweld’ (GKVG). Dat 

was een reactie op de boodschap van de kerken die in feite geweld voorstonden om de 

apartheid in Zuid-Afrika te bestrijden. De oprichters vonden daarentegen dat de kerken het 

niet paste om hier de ‘oplossing’ van het geweld te ‘prediken’.  

De geweldsboodschap van de kerken werd minder pregnant aan het eind van de jaren tachtig 

van de vorige eeuw. Zodoende werd de boodschap van de Stichting GKVG minder actueel. 

De stichting bleef contact onderhouden met haar donateurs door het regelmatig uitgeven van 

het blad ‘GKVG schenkt Klare Wijn’. In dit blad stonden allerlei feiten waarmee duidelijk 

aan het licht kwam dat de democratie werd bedreigd. Daarover echter werd in de landelijke 

media doorgaans niet geschreven. Het blad werd kosteloos aan de donateurs toegezonden.  

Gewijzigde koers. 

Wij realiseerden ons eind negentiger jaren van de vorige eeuw, dat onze naam niet meer de 

lading dekte. Wel wilden wij de Stichting als een ‘klokkenluider’ laten blijven functioneren. 

Dus moesten wij, het bestuur, de Stichting een andere naam geven. In 2015 zijn de statuten 

aangepast, en is de stichting omgedoopt tot Stichting ClearFacts. Met die naam dragen wij 

onze boodschap uit. We informeerden onze lezers niet meer alleen over ontwikkelingen in 

Zuid-Afrika, maar gingen het ook breder trekken: verzwegen feiten in de Nederlandse 

politiek, ontwikkelingen in voormalig communistisch Oost-Europa enzovoort. Heldere feiten 

dragen wij aan.  

Financiën (algemeen). 

Voordat we komen tot onze plannen voor 2020, over de financiën nog het volgende. De 

Stichting ClearFacts tracht inkomsten te verwerven uit eenmalige schenkingen; 

lijfrenteschenkingen, schenkingen uit fondsen en legaten en erfstellingen. 

Daarnaast ontvangt de stichting ClearFacts rente over haar eigen –beperkte- vermogen. 

Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard. 

Alle opbrengsten en kosten worden in beginsel verantwoord in de periode waarop zij 

betrekking hebben. Alle schenkingen worden als opbrengst verantwoord in het boekjaar 

waarin zij door de Stichting worden ontvangen. 

 

Het vermogen van de Stichting ClearFacts wordt besteed aan de doelstellingen die zijn 

verwoord in de statuten en dit beleidsplan. In brede zin zetten we ons in voor hulp aan 

minderheden, zoals Zuid-Afrikanen – blank en zwart- die het slachtoffer worden van geweld. 

Dat zijn vooral blanke Zuid-Afrikaanse boeren maar zeker ook niet-blanke agrariërs die 

slachtoffer worden van vaak gruwelijk gewelddadige overvallen.   

 

Verder is het onze intentie om de taal Afrikaanse breder bekend te maken in ons land. Er 

worden contacten uitgezet met vakgroepen Nederlands van middelbare scholen om Afrikaans 

aandacht te geven als met Nederlands verwante taal. De Taalstaat besteedt daaraan ook 

aandacht.   
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Verslag van activiteiten in 2019 en voornemens voor 2020 

De missie van de stichting ClearFacts: Het aan de kaak stellen van ondemocratische en anti-

joodschristelijke ontwikkelingen in onze maatschappij. De Stichting wil dus ‘klokkenluider’ 

zijn. Dit na onderzoek van de feiten, zullen wij deze publiceren op de website en zo nodig 

hiervan kond doen via advertenties of het schrijven van brieven. Daarnaast zenden wij onze 

donateurs en lezers een of meerdere nieuwsbrieven toe. Onze doelgroep zijn vooral mensen 

met een christelijke achtergrond.  

 

Naast het uiten van kritiek op ongewenste ontwikkelingen in de samenleving, willen wij ook 

een positieve actie ondernemen. Door onze goede contacten in Zuid-Afrika hebben wij een 

ingang gevonden om een constructieve bijdrage te leveren aan het slechte watermanagement. 

We hebben in Zuid-Afrika voortgaand overleg met Afriforum over de mogelijkheden de 

Nederlandse know how op het gebied van waterbeheer met elkaar in contact te brengen.  Dat 

doen we door in gesprek te gaan met Nederlandse waterschappen opdat die hun kennis 

kunnen delen met Zuid-Afrikaanse (semi-) overheidsinstanties.  Wij gaan hiernaar verder 

onderzoek doen en hopen met concrete plannen te komen. Het pijnpunt is dat de veelal 

gemeentelijke overheden in Zuid-Afrika verstek laten gaan en dat particuliere organisaties 

datgene oppakken wat de overheden laten liggen. Maar we blijven optreden als ‘liaison-

officier’. Er is ons al een aantal concrete projecten aangereikt.  

 

Verder worden er in Zuid-Afrika regelmatig boeren vermoord. Deze moordpartijen zijn in ons 

land bekend geworden als ‘plaasmoorde’. Wij gaan dit jaar hier gegevens over verzamelen, 

maar ook onderzoeken wat de psychische gevolgen zijn voor de omgeving (nabestaanden, 

buren en andere mensen). Hierover zullen wij voortgaand publiceren. We hebben een 

uitnodiging van Afriforum om mee te gaan denken met hun calamiteiten-team. Dat team 

assisteert bij ‘plaasmoorde’ en helpt bij het doen van aangifte.  Wil een zaak het voor de 

rechter ‘halen’, moet de aanklacht goed geformuleerd zijn. De Zuid-Afrikaanse politie bestaat 

voor een groot deel uit mensen die de taal niet echt beheersen. Ook gaan we proberen trauma-

artsen en psychologen in te zetten voor dit werk. 

 

Verder hebben we Nederlandse en Europese politici in contact gebracht met Zuid-Afrikaanse 

organisaties. Dat doen we ook nog steeds door als verbinding te functioneren tussen 

Nederlandse agrariërs/agrarische organisaties en Zuid-Afrikaanse organisaties zoals de 

Transvaalse Landbou-Unie.  Verder bemiddelen we blijvend om Zuid-Afrikanen wegwijs te 

maken in het Nederlandse en Europese politieke milieu.  

 

Wij zullen ook verder gaan met het promoten van de boeken ‘Modus Operandi’ en 

‘Dissidenten & Vredessjoemelaars’. Daartoe zijn acties gevoerd en veel van die boeken 

vonden hun weg naar onze donateurs.  Het is het voornemen dit te blijven doen. 

 

Daarnaast hebben wij dit jaar aan onze donateurs informatie verschaft over onze kritiek op de 

klimaatplannen en klimaatbeleid van onze regering. Wij hebben het boek van de Tsjechische 

oud-president Václav Klaus ‘Blauwe Planeet (Geen Groene)’ bij onze donateurs niet alleen 

onder de aandacht gebracht, maar ook verspreid. Er bleek heel veel animo voor. Wij zullen dit 

‘klimaatthema’ verder uitbouwen.  

 

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Slechts directe kosten 

worden na overlegging van een betaalbewijs vergoed. De bestuursleden declareren geen 

kilometervergoeding voor hun activiteiten.  

 


