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Financiële verantwoording 

 
De Stichting Skepsis werd opgericht in 1987 en is een stichting zonder winstoogmerk. 
 
De bezittingen van de Stichting bestaan uit banktegoeden waaronder beleggingsfondsen, 
een voorraad drukwerk, blanco elektronische gegevensdragers (USB) en kantoormiddelen 
waaronder een computer en briefpapier. De Stichting heeft geen onroerend goed, geen 
schulden en geen vreemd vermogen, en ook geen vorderingen.  
 
De Stichting heeft geen personeel in dienst. Het werk wordt gedaan door vrijwilligers. Er is 
wel een vergoeding voor artikelen in de uitgave Skepter als 
ook voor werkzaamheden die betrekking hebben op redactie, opmaak, fotowerk e.d.  
 
De inkomsten bestaan uit donaties, abonnementsgelden voor de uitgave Skepter, 
entreegelden voor het jaarlijkse congres en winst op uitgaven als Skeptische Notities en 
de digitale versie van Skepter. Skepsis verkoopt ook losse exemplaren van Skepter, 
voornamelijk als ‘proefnummer’, na aftrek van verzendkosten blijft daar een bescheiden 
batig saldo van over.  
 
Er zijn ongeveer evenveel donateurs als abonnees. In juli 2015 tezamen ongeveer 2400. 
De abonnees betalen ongeveer de kostprijs van het blad. De donateurs betalen wat meer 
en enkelen (minder dan 5% van het lezersbestand) zelfs wat extra bovenop het 
standaarddonatiebedrag. Deze extra’s vormen tezamen ongeveer 2% van het totaal aan 
inkomsten. Voorts heeft Skepsis enkele ‘donateurs voor het leven’  (ca. 3% van het 
lezersbestand van Skepter), die eenmalig tienmaal het jaarbedrag voor donatie hebben 
bijgedragen en daarna geen betalingsverzoeken meer krijgen.  
 
De uitgaven bestaan uit: 
– Kosten voor samenstellen (inclusief honoraria voor auteurs), redigeren, drukken en 
verzenden van Skepter. 
– Kosten voor porti, betalingsverkeer, representatie, werving, automatisering, productie 
van andere uitgaven, archief en internet.  
– Financiering van activiteiten zoals werkgroepen, en lezingen en filmvertoningen buiten 
het congres om. 
– Reis- en vergaderkosten van het bestuur. 
– Organisatie van een jaarlijks congres. 
 
In iets meer detail, de inkomsten bestaan uit: 
– Donaties en abonnementen. 
– Entreegelden en overige bijdragen voor het congres. 
– Verkoop van brochures, losse uitgaven Skepter en digitale versies. 
– Rente en dividend. 
 
De Stichting heeft elk jaar behalve boekjaar 2002 met een positief  
saldo kunnen afsluiten. De donaties en abonnementsgelden voor 2002 werden namelijk 
pas begin 2003 geïnd, zodat die in 2003 werden geboekt.  
 
Voor details verwijzen we naar het balansoverzicht. In dat overzicht zijn porti en 
representatie apart opgenomen omdat die uitgaven grotendeels gericht zijn op 



communicatie met anderen dan bestaande abonnees en donateurs. De communicatie met 
donateurs en abonnees verloopt voor ca. 99% per e-mail.  
 
Skepsis heeft de eerste vier jaar van haar bestaan een startsubsidie van de overheid (de 
Stichting Publiek, Wetenschap en Techniek, PWT), en daarna is in de jaren 1997-2000 
enkele malen een specifiek project gesubsidieerd. Omgerekend bedroegen al deze 
subsidies tezamen 26.273,85 euro (ca. 2,4% van het totaal van alle genoten inkomsten). 
 
In 2015 ontving Skepsis een erfenis die na aftrek van kosten bijna 30.000 euro opleverde. 
 
Van het Skepsisbezit is sinds 1995 een bedrag van 857,24 euro geoormerkt als ‘Juridisch 
fonds’, aan te wenden in het geval dat Skepsis kosten zou maken bij de verdediging tegen 
aantijgingen van personen die zich benadeeld voelen door Skepsispublicaties. Hierop is 
sinds die tijd geen beroep gedaan.  
 
D.J. Zeilstra, november 2013 
J.W. Nienhuys, juli 2015 


