Meerjarenplan van de ANBI-instelling Stichting Skepsis
De Stichting Skepsis richt zich krachtens haar statuten voornamelijk op
pseudowetenschap en het paranormale, algemener op beweringen van
buitengewone aard die in strijd zijn of lijken met algemeen aanvaarde
wetenschappelijke kennis en beginselen. Zulke beweringen liggen ook vaak ten
grondslag aan onwetenschappelijke therapieën.
Hoewel naar het inzicht van de Stichting Skepsis dit een primaire taak hoort te
zijn van universiteiten en organisaties van wetenschapsbeoefenaren, schieten
deze vaak tekort, want wetenschappers hebben het al druk genoeg met serieus
onderzoek en nauwkeurig bekijken van onzin schiet er dan bij in, temeer daar
dat toch wel studie en deskundigheid vergt.
De Stichting heeft dan ook tot doel wetenschappelijk betrouwbare
publieksvoorlichting te geven over zulke beweringen en therapieën.
De voornaamste werkzaamheden van de Stichting zijn:
A. de uitgave van het blad Skepter, waarin zulke voorlichting gegeven wordt;
B. internetactiviteiten waaronder de instandhouding en uitbreiding van een
website en een blog die beide documentatie verschaffen aan een breed publiek
(de website krijgt dagelijks bezoek van ca. 3000 personen);
C. de jaarlijkse organisatie van een congres;
D. het bijhouden van documentatie over beroepsbeoefenaren in de alternatieve
gezondheidszorg;
E. acties om autoriteiten te attenderen op flagrante wetsovertredingen van
zulke beroepsbeoefenaren;
F. het verschaffen van voorlichting aan individuele personen die vragen stellen
aan de Stichting, onder wie ook begrepen incidentele contacten met
journalisten of omroeporganisaties naar aanleiding van actuele zaken, en het
onderhoud van contacten met gelijkgestemde organisaties;
G. het organiseren van discussie- en werkgroepen;
H. incidentele acties naar aanleiding van de actualiteit.
In de komende jaren zal weinig verandering komen in de werkzaamheden. Het
streven is om de ooit opgelopen verschijningsachterstand van het blad te
reduceren.
De grootste kostenposten zijn A en C. De kosten verbonden aan H zijn
onvoorspelbaar. Voor details over de financiën zie het document
http://www.skepsis.nl/anbi/stichting-skepsis-financieel.pdf .
Skepsis ontvangt geld van abonnees van het blad en van donateurs. De
eersten betalen ongeveer 12 euro per jaar en de tweeden ongeveer 30 euro
per jaar (sommigen wat meer), beide groepen zijn ongeveer even groot, te
weten ruim 1100 personen. Daarenboven is ongeveer vijf procent van onze
inkomsten de opbrengst van de verkoop van publicaties. Wij voorzien geen
grote incidentele giften of subsidies in de nabije toekomst, maar wel een
langzame groei van het aantal abonnees en donateurs.
Wat betreft de uitgaven zij vermeld dat bijna de helft van de kosten voor het
blad honoraria voor de auteurs zijn en ongeveer dertig procent de kosten van

drukken en verzenden, en ongeveer een kwart kosten van opmaak en redactie.
Donateurs die ons congres bijwonen, betalen geen toegangsgeld, dit resulteert
in een nadelig saldo voor het congres.
Er wordt structureel bijna niets aan werving uitgegeven, tenzij men de
cadeautjes aan nieuwe donateurs (USB-kaarten en losse reeds verschenen
nummers) zo wenst te betitelen. Het verzenden van proefnummers, ca. 120
stuks per jaar tegen betaling, is ook werving, maar budgetneutraal.
Ook worden er geen vacatiegelden betaald.
Het vermogen fungeert als buffer voor grote incidentele uitgaven. De ongeveer
2000 euro inkomsten uit vermogen moet worden beschouwd als ‘bijdrage van
donateurs voor het leven’. Die gelden als donateur, maar hebben eenmaal
betaald en betalen verder niets. Een organisatie zoals Skepsis riskeert
processen aangespannen door personen die zich door onze publicaties
tekortgedaan voelen. Dit risico is onverzekerbaar. Gelukkig heeft het zich bij
ons nog niet voorgedaan. Niettemin is een buffer geen overbodige luxe.

