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Inleiding
Het Nieuwegein Fonds werd in 2016 opgericht om initiatieven te ondersteunen die “de verbetering
van de kwaliteit van de samenleving in Nieuwegein” tot doel hebben.

Missie, visie en strategie
De missie van de stichting Nieuwegein Fonds is het steunen van initiatieven en organisaties met een
maatschappelijk meerwaarde voor Nieuwegein.
De doelstelling van het Nieuwegein Fonds is om initiatieven van (samenwerkende) inwoners en
maatschappelijke organisaties te steunen met advies en indien nodig middelen. In beginsel initieert
het Nieuwegein Fonds zelf geen maatschappelijke activiteiten, deze moeten uit de samenleving
komen. Deze steun kan concrete initiatieven of projecten betreffen, maar ook de (maatschappelijke)
organisatie als geheel.
Het Nieuwegein Fonds steunt deze initiatieven, projecten en maatschappelijke organisaties op een
breed gebied. Deze kunnen onder meer zijn op het gebied van educatie, kunst & cultuur, natuur &
milieu, sport & recreatie of zorg & welzijn. Zij kunnen betrekking hebben op heel Nieuwegein, een wijk
of een doelgroep. Individuen en hobby’s van iemand worden in beginsel niet gesteund, evenmin
zaken die overwegend een commercieel, religieus of politiek karakter hebben. Ondersteuning kan
worden gegeven op het gebied van beleid, strategie, organisatie, financiën of communicatie.
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door initiatiefnemers, initiatieven en organisaties
te ondersteunen met advies, contacten en financiële steun. Hiervoor zal de Stichting haar netwerk
benutten en (financiële) middelen aantrekken.

Bestuur en Organisatie

Bestuurssamenstelling
De samenstelling van het bestuur van het Nieuwegein Fonds heeft in 2017 een verandering
ondergaan.
In verband met andere persoonlijke ambities heeft oprichter en voorzitter Eric Denneman zich
teruggetrokken en ook de secretaris Naomi Wijling heeft het bestuur verlaten.
Dit heeft geresulteerd in de volgende samenstelling.
•
•
•
•
•

Harry van Egmond, Voorzitter
José van Kerkhoff, Secretaris
Harry Troelstra, Projecten & Adviseursbegeleiding
Evert van Linge, Penningmeester
Ton de Haar, Webmaster

Samenstelling Raad van Toezicht
De volgende personen hebben zitting in de Raad van Toezicht:
•
•
•

Henk Satijn
Hans Schenk
Henk van Mil

Samenstelling Comité van aanbeveling
De volgende personen hebben zitting in het Comité van Aanbeveling:
•
•
•

Frans Backhuijs
Arnold van Anraad
Ad van Liempt

Het Comité van Aanbeveling bestaat uit Nieuwegeiners die de doelstellingen en werkwijze van het
Nieuwegein Fonds steunen en onderschrijven.

(Reguliere) bijeenkomsten
In 2017 heeft het Bestuur 11 keer vergaderd.
Behandelende onderwerpen in het bestuur zijn o.a. geweest:
• Beleid
• Financiën
• Benoeming nieuwe bestuursleden
• Lopende en nieuwe projecten
• Beleidsplan
In oktober 2017 heeft het Bestuur een aantal brainstormsessie gehouden die uiteindelijk geleid
hebben tot het beleidsplan 2018 – 2020. Dit beleidsplan hebben we ter kennisgeving toegezonden
aan onze partners in de stad.
Op 27 oktober 2017 werd in het Nieuwegeins Business Centrum de zesde editie van het
gastronomisch benefiet-netwerkevenement ‘De Burgemeester Kookt’ georganiseerd. Doel van dit
evenement is gelden te genereren voor een of meer “goede doelen” uit Nieuwegein. Een van de
goede doelen was het Nieuwegein Fonds. Het Nieuwegein Fonds heeft een bedrag van € 3.150,-mogen ontvangen.
In december 2017 heeft het Bestuur vergaderd met de Raad van Toezicht. Op de agenda stonden
een nadere kennismaking met het nieuwe bestuur en het beleidsplan.

Financieel
Het primaire doel van het Nieuwegein Fonds is het ondersteunen van initiatieven met kennis, inzet en
middelen waaronder financiën. Voor continuïteit van de dienstverlening is het hebben van vermogen
wenselijk. Voorlopig wordt een weerstandsvermogen van een halve tot een hele jaaromzet voldoende
geacht. Om het weerstandsvermogen op te bouwen wordt jaarlijks zo mogelijk 10% tot 15% van de
inkomsten gereserveerd.

