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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 onderwijs & 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, 
communicatie of fondsverwerving.  

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door initiatiefnemers, initiatieven en 
organisaties te ondersteunen met advies, contacten en steun bij het aantrekken van financiële 
middelen. Hiervoor zal de Stichting haar netwerk benutten. Als het lukt om (financiële) middelen 
aan te trekken, kan ook rechtstreeks financiële steun worden verleend aan initiatieven met 
maatschappelijke impact voor de Nieuwegeinse samenleving.  
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Bestuursverslag  
 

Bestuur en organisatie 

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

• Henk Satijn 
• Hans Schenk 
• Henk van Mil 

 

Comité van aanbeveling  
Het Comité van Aanbeveling bestaat uit Nieuwegeiners die de doelstellingen en werkwijze van 
het Nieuwegein Fonds steunen en onderschrijven. De huidige samenstelling van het Comité van 
Aanbeveling is:  

• Frans Backhuijs 
• Arnold van Anraad 
• Betsy de Keizer 

 

Bestuur 
De samenstelling van het bestuur van het Nieuwegein Fonds heeft in 2018 een verandering 
ondergaan. De secretaris José van Kerkhoff heeft het bestuur verlaten. Haar plaats is ingenomen 
door Marjan Vernooy. 

Dit heeft geresulteerd in de volgende samenstelling.  

• Harry van Egmond, Voorzitter 
• Marjan Vernooy, Secretaris 
• Harry Troelstra, Projecten & Adviseursbegeleiding 
• Evert van Linge, Penningmeester 

 

In 2018 heeft het Bestuur 11 keer vergaderd. Daarin werden onder andere de volgende 
onderwerpen besproken: 

• Lopende en nieuwe projecten 
• Beleid 
• Financiën 
• Benoeming nieuwe bestuursleden 
• Lidmaatschap LSA 

 

Het bestuur is aangesloten bij Stichting Lokale fondsen Nederland (vanaf 2017) en bij  
LSA bewoners, een netwerk van bewonersgroepen, buurthuizen in zelfbeheer, bedrijven en 
coöperaties van bewoners (vanaf 2018).  

In 2018 verkreeg het Nieuwegein Fonds de ANBI-status. 
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Activiteitenverslag 2018 

Advies en ondersteuning 
De vragen om ondersteuning uit de Nieuwegeinse gemeenschap varieerden van eenmalig advies 
tot het begeleiden van trajecten. Enkele voorbeelden: 

• Hulp bij het aanvragen van subsidie:  
§ inhoudelijk advies 
§ optreden als aanvragend rechtspersoon  

• Trajectbewaking bij organiseren van een evenement 
• Vraag om financiële steun voor activiteiten in de zorg  
• Adviesvragen:  

§ vergroening van schoolpleinen 
§ nieuwbouwtraject clubgebouw 
§ organisatieverandering 
§ planvorming voor buurtactiviteiten 
§ bestuur kwesties 

 

Ontwikkelen cursusaanbod 
Voor het realiseren van dit aanbod is samenwerking gezocht met de bibliotheek De Tweede 
Verdieping vanwege hun marketingkennis en ervaring met het organiseren van kennisoverdracht 
sessies. 

In het najaar bood het VrijwilligersHuis cursussen aan op gelijksoortige thema’s. 

Het leek niet verstandig om verder te werken aan aanbod en zo een soort concurrentie-situatie te 
creëren. Op uitnodiging van genoemde partijen zal het Nieuwegein Fonds weer aanhaken. 

 

Ontwikkelen bedrijvennetwerk 
Nieuwegein Fonds streeft ernaar om bedrijven aan zich te binden om zo recht te doen aan het 
woord ‘fonds’ in de naam en om de mogelijkheid te creëren bedrijven aan hulp vragende 
organisaties te kunnen koppelen.  

Het vinden van bedrijven die via Nieuwegein Fonds hun betrokkenheid bij de samenleving van 
Nieuwegein vorm willen geven, is een weerbarstig traject. Uit gesprekken met leden van het 
gemeentebestuur blijkt dat zij dit probleem herkennen.  

Ex-wethouder EZ heeft aangeboden om mee te denken over het betrekken van bedrijven. Dit 
traject wordt in 2019 verder opgepakt. 

 

Werven financiële middelen 
Het plan om een Nieuwegein Fonds Open Golf 2018 te organiseren is gecanceld vanwege 
gebrek aan belangstelling.  
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Overige activiteiten 
§ Gemeenschapskracht:  

o Voorbereiding en deelname aan de conferentie Gemeenschapskracht, de 1e 
nationale dialoog op 17 mei 2018 in Stadion Galgenwaard.  

o Ontwikkeling van de brochure ‘Samen recht doen aan gemeenschapskracht’ met 
voorbeelden van bewonersinitiatieven en -coöperaties. 

o Conferentie op 29 november waar ongeveer 30 genodigden zich bogen over de vraag 
wat er nodig is om het fenomeen Gemeenschapskracht verder te brengen in 
Nederland. Deelnemende organisaties waren onder meer de Rabobank, MinBZK, 
VNG, Achmea, H. Tjeenk Willink en verschillende Kamerleden. 
Eén van de conclusies is dat het opzetten van een zogenoemde Academie voor 
Gemeenschapskracht een (mogelijk) goede stap kan zijn. Dit idee zal op 31 januari 
2019 nader worden verkend. De organisatie van die bijeenkomst in handen van de 
Stichting Omzien (Jitske Tiemersma) en het Nieuwegein Fonds (Harry Troelstra). 

o Vervolgens zal op 30 maart 2019 de Tweede Nationale Conferentie 
Gemeenschapskracht plaatsvinden. 

• Deelname aan de Beursvloer Nieuwegein op 22 november in De KOM, waarbij 2 matches 
met maatschappelijke organisaties zijn gesloten. 

• Deelname aan bijeenkomst van de Non-profitdesk van Rabobank Utrecht en omstreken. 

 

Leden van het bestuur waren veelvuldig aanwezig bij sociale activiteiten in en rond Nieuwegein. 
Hier werden contacten gelegd, hulpvragen opgedaan en bekendheid gegeven aan de activiteiten 
van Nieuwegein Fonds. Enkele voorbeelden van bijeenkomsten: 

• Conferentie Herfstfeest van IVN-natuureducatie, een kennismaking met initiatieven van 
samenwerkingscontracten tussen gemeente, bedrijven en maatschappelijke organisaties in 
diverse steden. 

• Partnerbijeenkomst Samen voor Nieuwegein.  
• Buurtmakerscafé’s in Nieuwegein (volgens leerlijn ABCD, Asset Based Community 

Development, voor ontwikkelen van gemeenschapskracht). 
• Bijeenkomsten van LSA, het netwerk van bewonersgroepen, buurthuizen in zelfbeheer, 

BewonersBedrijven en coöperaties. 
• Officiële start van het VrijwilligersHuis Nieuwegein en de opening van de fysieke locatie in 

CityPlaza. 
• Opening van de winkel voor kinderkleding van Balby’s Second Hand in CityPlaza. 
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Financieel verslag 
Balans 2018 

Balans per 1 januari 2018 
ACTIVA  PASSIVA  

Bank €  11.464,08 Aandeel R&D ‘De Burgemeester Kookt 2017’ €    3.151,55 

Vorderingen €             =,= Schulden en verplichtingen €       654,36 

  Eigen vermogen €    7.656,17 

 €  11.464,08  €  11.464,08 

 

Resultatenrekening 2018 
INKOMSTEN  UITGAVEN  

Fondsen voor penvoerderschap €    1.500,00  Ondersteuning projecten via penvoerderschap €    1.500,00  

De Burgemeester Kookt 2017 nabetaling €       217,50 Bestuurskosten €       345,62 

  Bankkosten €       120,32 

  Website (hosting en beveiliging) €       159,72 

Onttrekking aan eigen vermogen €    2.868,83 Restant startsubsidie gemeente Nieuwegein €    2.460,67 

 €    4.586,33  €    4.586,33 

 

Balans per 31 december 2018 
ACTIVA  PASSIVA  

Bank €    4.787,34 Schulden en verplichtingen €             =,= 

Vorderingen €             =,= Eigen vermogen €    4.787,34 

 €    4.787,34  €    4.787,34 

 

 

Toelichting op de balans 

De opbrengst van ‘De Burgemeester Kookt 2017’ is in januari 2018 door de burgemeester 
uitgereikt aan de doelen Stichting met Raad & Daad en het Nieuwegein Fonds. De donatie is 
reeds in het jaarverslag van 2017 opgenomen, inclusief het aandeel aan Stichting Raad en Daad, 
dat dit jaar aan hen is uitbetaald.  

Op 1 januari 2018 moesten nog enkele nota's betaald worden. Begin 2018 zijn deze voldaan.  
Op 31 december 2018 waren er geen openstaande verplichtingen.  

 

Toelichting op de resultatenrekening  
Het primaire doel van het Nieuwegein Fonds is het ondersteunen van initiatieven met kennis, 
inzet en middelen waaronder financiën. Daarvoor is het belangrijk dat er financiële inkomsten 
komen. In het activiteitenplan voor 2019 staan hier een aantal aanzetten voor.  

In de afgelopen jaren is het slechts zeer beperkt gelukt inkomsten van derden te verwerven 
waarbij het Nieuwegein Fonds vrij over de besteding kan beschikken. Wel zijn wij penvoerder 
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voor initiatieven die bepaalde fondsen wel willen ondersteunen, maar waarvoor het Nieuwegein 
Fonds de ANBI-instelling is via welke de ondersteuning geschiedt. De bedragen die hiermee zijn 
gemoeid, zijn als inkomsten en als uitgaven geboekt.  

In het verslag jaar 2018 heeft de afwikkeling van ‘De Burgemeester Kookt 2017’ plaatsgevonden 
met een klein positief resultaat. De helft hiervan is wederom uitbetaald aan Stichting Raad en 
Daad. 

De gemeente Nieuwegein verstrekte in 2016 een startsubsidie welke 31 december 2017 nog niet 
geheel was uitgegeven. Ondanks de mondelinge toezegging dat de startperiode kon worden 
verlengd, heeft de gemeente het niet uitgegeven deel teruggevorderd.  

Voor het overig staan de uitgaven van het Nieuwegein Fonds voor de normale bedrijfsvoering, 
zoals vergaderkosten, reiskosten, representatie en drukwerk.  

Dit gezamenlijk heeft geleid tot een negatief resultaat over 2018, waardoor het eigen vermogen is 
afgenomen.  
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Activiteitenplan 2019 
In 2019 zal het accent liggen op verwerven van middelen en het voortzetten van de primaire 
functie om steun te bieden aan initiatieven, projecten en organisaties met maatschappelijk belang 
en zo meerwaarde te creëren in de Nieuwegeinse samenleving.  

Door het ontwikkelen van een bedrijvennetwerk wordt getracht middelen te verwerven om ook 
financiële ondersteuning te kunnen bieden.  

 

Primaire activiteiten 
Nieuwegein Fonds biedt ondersteuning van initiatiefnemers en organisaties op het gebied van: 

• Communicatie 
• Het opstellen van projectplannen en subsidieaanvragen 
• Het zoeken van wegen om de continuïteit van een initiatief of organisatie te waarborgen 
• Het vertalen van een initiatief in een concreet plan en het ontwikkelen van de daartoe 

benodigde organisatie 
• Het samenbrengen van initiatieven en organisaties met overlappende inhoudelijke 

doelstelling en activiteiten. 

 

Verwerven van middelen 
Activiteiten voor het ontwikkelen van een bedrijvennetwerk: 

• Contactleggen met ondernemers in Nieuwegein. 
• Overleg met (ex-)medewerkers van EZ en andere deskundigen. 
• Opstellen van een plan van aanpak op basis van de verkregen aanbevelingen. 
• Presentatie en bespreking van het plan van aanpak met de Raad van Toezicht, de 

Commissie van Aanbeveling en desgewenst enkele genodigden. 
• Introductie bij Bedrijvensociëteit De Nieuwe, Ondernemerskring Nieuwegein en andere 

netwerken. 

Eind van het jaar wordt geëvalueerd of het werven van fondsen in Nieuwegein een haalbare 
activiteit is. 

 

Overige activiteiten in 2019 

• Voorbereiding en deelname aan de conferentie Gemeenschapskracht, de 2e nationale 
dialoog op 30 maart 2019. 

• Deelname aan de Beursvloer Nieuwegein. 
• Deelname aan activiteiten en bijeenkomsten van LSA Bewonersinitiatieven. 
• Deelname aan deNon-profitdesk bijeenkomsten van de Rabobank. 
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Begroting 2019 
Begroting 2019 

INKOMSTEN  UITGAVEN  

Fondsen  €    2.000,00  Ondersteuning projecten  €    1.500,00  

  Bestuurskosten €       400,00 

  Bankkosten €       130,00 

  Website (hosting en beveiliging) €       170,00 

  Drukwerk €       100,00 

  Bijeenkomsten €      100,00 

Onttrekking aan eigen vermogen €       400,00   

 €    2.400,0  €    2.400,00 

 

Toelichting op de begroting 
Een van de speerpunten van het beleidsplan 2018-2020 is het werven van fondsen. In 2017 is 
geld ontvangen uit het benefiet-netwerkevenement ‘De burgemeester Kookt’. In 2018 is het niet 
gelukt fondsen te verwerven. In 2019 wordt een hernieuwde poging gedaan Nieuwegeinse 
ondernemers te benaderen om via Nieuwegein Fonds aan de meerwaarde van de Nieuwegeinse 
samenleving bij te dragen. Zie hiervoor het activiteitenplan 2019.   

In de begroting is een doelbedrag voor het verkrijgen van sponsorgeld van € 2000,- opgenomen. 
Lukt dit niet, dan vervallen aan de uitgavenkant financiële projectondersteuning aan derden. Ook 
wordt getracht om bijdragen in natura te verwerven, bijvoorbeeld vergaderruimte en facilitering 
van bijeenkomsten. 

Bij het uitvoeren van ondersteuning aan initiatieven is inmiddels al de tering naar de nering gezet: 
intake van initiatieven is gratis en de adviseurs werken kosteloos. 

Als kosten zijn, naast het ondersteunen van projecten (al dan niet via penvoerderschap), de 
geëxtrapoleerde bedrijfskosten van 2018 opgenomen. Daarnaast wordt verwacht dat voor de PR 
extra drukwerk (of kopieerwerk) nodig is en er bijeenkomsten komen om samen met de Raad van 
Toezicht, adviseurs en bedrijven de fondsenwerving vorm te geven.  

Het bestuur vindt een klein negatief resultaat net aanvaardbaar, omdat anders de primaire taken 
van het Nieuwegeinfonds - het steunen van initiatieven - niet kan worden gerealiseerd. Het 
bestuur streeft ernaar fondsen te verwerven en dan ook een bedrijfsvoeringreserve op te 
bouwen.  

 


