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1 Samenvatting 

Het Nieuwegein Fonds werd in 2016 opgericht om behulpzaam te zijn bij initiatieven voor de 
verbetering van de kwaliteit van de samenleving in Nieuwegein. Door de terugtrekkende 
overheid en de daarbij optredende verandering van de relaties tussen gemeente en 
bewonersinitiatieven, is het wenselijk dat er een platform is waar initiatiefnemers 
professioneel advies kunnen krijgen. Het Nieuwegein Fonds wil particulieren en (bestaande) 
maatschappelijke organisaties versterken en nieuwe initiatieven mogelijk te maken.  
 
Het Nieuwegein Fonds denkt mee over alles wat nodig is voor: 

• het functioneren van verenigingen en stichtingen; 
• het organiseren van evenementen en activiteiten; 
• het uitvoeren van buurtinitiatieven. 

 
Het Nieuwegein Fonds is een ANBI, een algemeen nut beogende instelling, die zich inzet 
voor het algemeen belang van de gemeenschap en de kwaliteit van leven in Nieuwegein. 
Het bestuur van de stichting is onbezoldigd en zet zich actief in om de doelstellingen te 
realiseren. 
 
Aanvankelijke werd het Nieuwegein Fonds gepercipieerd als een generiek lokaal fonds, een 
verwerver en verschaffer van financiële middelen. De afgelopen beleidsperiode 2018-2020 
heeft het Nieuwegein Fonds zich ontwikkeld tot faciliterende instelling die maatschappelijke 
initiatieven adviseert en verbindt met kennis, inzet en netwerk en meedenkt over het werven 
van middelen. Het communiceren en uitbouwen van deze positionering en waarden is de 
belangrijkste communicatiedoelstelling van de beleidsperiode 2020 - 2023.  
 
Het beleid voor de periode 2020-2023 is gebaseerd op drie speerpunten: 

• positioneren van het Nieuwegein Fonds als professionele adviesorganisatie 
• adviseren en maatschappelijke waarde bepalen 
• waarborgen van de continuïteit van de stichting en haar inzet 

 
De speerpunten zijn zo gekozen dat zij elkaar versterken en daarmee de inzet van het 
Nieuwegein Fonds transparant en doeltreffend maken. 
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2 Inleiding 

Door het terugtrekken van de overheid en daarmee gepaard gaande verschuiving van 
verantwoordelijkheden, ontstaat een nieuw krachtenveld tussen overheden, private partijen 
en burgers. Het Nieuwegein Fonds wil een bijdrage leveren in het nieuwe speelveld van 
overheid, marktpartijen en burgers. 

 

 
 

In het speelveld van overheid en burgers, lees gemeente Nieuwegein en haar inwoners, kan 
het Nieuwegein Fonds meedenken over alles wat nodig is voor: 

• het functioneren van verenigingen en stichtingen; 
• het organiseren van evenementen en activiteiten; 
• het uitvoeren van buurtinitiatieven. 

 
Nieuwegein Fonds is betrokken bij de oprichting van de Ella Vogelaar Academie voor 
gemeenschapskracht, met overheid, marktpartijen en burgerinitiatieven in het speelveld. 
 
Het Nieuwegein Fonds heeft in zijn vierjarig bestaan al veel tot stand gebracht. Zo is een 
dertigtal organisaties en initiatieven geadviseerd en voortgeholpen op gebieden als: 

• het opstellen van projectplannen en aanvragen van vergunningen 
• overleg met de gemeente over aankoop en onderhoud van materialen of inrichting 

van de openbare ruimte communicatie met leden, (aspirant-)bezoekers, organisaties 
en overheden 

• het opstellen van (project)begrotingen en aanvragen van subsidie 
• het zoeken naar samenwerkingspartners 
• het opzetten van ‘crowd funding’-campagnes 
• het opstellen van een ketenplan in de gezondheidszorg 
• het organiseren van nationale dialogen over gemeenschapskracht 
• wegen zoeken om de continuïteit van de organisatie te waarborgen 
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• het vertalen van een initiatief in een concreet plan en het ontwikkelen van de daartoe 
benodigde organisatie. 

 
In de afgelopen jaren is het bestuur van het Nieuwegein Fonds versterkt met professionele 
senioradviseurs en is samengewerkt met partijen als Voor je Buurt, SportID en het 
VrijwilligersHuis Nieuwegein. Tevens heeft de Stichting Nieuwegein Fonds de ANBI-status 
verworven. 
 
Na deelname aan diverse bijeenkomsten van ‘LSA voor bewonersinitiatief’, Lokale Fondsen 
Nederland, Gemeente Nieuwegein, het VrijwilligersHuis Nieuwegein en Samen voor 
Nieuwegein is het roer omgegooid naar uitbouwen van de adviseursfunctie.  
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3 Missie, visie en strategie 

3.1 Statutaire doelstelling en werkwijze 
Stichting Nieuwegein Fonds beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk. De 
stichting heeft als statutair doel het begeleiden van lokale initiatieven en faciliteren van 
organisaties die een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de Nieuwegeinse samenleving; en 
het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.  
 
Bij het bereiken van het doel ligt de nadruk op het behulpzaam zijn bij (nieuwe) initiatieven 
en (bestaande) organisaties met een maatschappelijke meerwaarde voor Nieuwegein die 
niet (meer) tot de taak van de overheid behoren. De activiteiten en organisaties moeten 
daarbij een niet overwegend commercieel, religieus of politiek karakter hebben of slechts 
betekenis hebben voor één persoon.  
 
Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel 
uitmaken van organen van de stichting. Bij een onverhoopte opheffing van de stichting wordt 
eventueel batig saldo besteed aan organisaties met vergelijkbare doelstelling. 
 
De statuten zijn gepubliceerd op http://nieuwegeinfonds.nl/belangrijke-documenten/.  

3.2 Missie 
De missie van het Nieuwegein Fonds is om initiatieven en organisaties met een 
maatschappelijk meerwaarde voor Nieuwegein te versterken.  

3.3 Visie 
Het Nieuwegein Fonds is van waarde voor de Nieuwegeinse samenleving door het 
versterken van maatschappelijke initiatieven en organisaties en de sociale impact van 
initiatieven zichtbaar te maken. 

3.4 Strategie 
Het Nieuwegein Fonds initieert zelf geen maatschappelijke activiteiten, deze moeten uit de 
samenleving komen. De doelstelling van het Nieuwegein Fonds is om initiatieven van 
(samenwerkende) inwoners en maatschappelijke organisaties voort te helpen met advies en 
indien nodig het verwerven van middelen. Deze steun kan concrete initiatieven of projecten 
betreffen, maar ook de (maatschappelijke) organisatie als geheel.  
 
Het Nieuwegein Fonds tracht haar doel te bereiken door: 
• initiatieven en organisaties bij te staan met advies en het vinden van contacten en 

financiële middelen; 
• het samenwerken met andere (maatschappelijke) initiatieven en organisaties die een 

relatie hebben met Nieuwegein; 
• het aantrekken van middelen voor de stichting en haar doel en het hulp bieden bij het 

aantrekken van middelen door de initiatieven zelf; 
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• het onderhouden van een netwerk van deskundigen op diverse (beleids)terreinen, die 
bereid zijn hun deskundigheid namens de stichting belangeloos in te zetten voor 
initiatieven met een maatschappelijke meerwaarde in Nieuwegein; 

• kennis en ervaring binnen de Nieuwegeinse samenleving te delen en te verbreden. 
 
In een workshop met een externe organisatieadviseur zijn drie speerpunten voor de 
beleidsperiode 2020-2023 bepaald:  

1. Positioneren: het Nieuwegein Fonds profileren als een professionele 
adviesorganisatie en zowel kwalitatief als kwantitatief beter zichtbaar maken wat het 
Nieuwegein Fonds doet. 

2. Adviseren: de adviesfunctie voortzetten en de sociale impact van initiatieven in 
Nieuwegein zichtbaar maken. 

3. Waarborgen van de continuïteit van de stichting en haar inzet: fondsenwerving en 
benadering naar bedrijven voortzetten, het relatienetwerk onderhouden en versterken 
en partners voor samenwerking identificeren. 

 
Deze drie speerpunten hangen samen en versterken elkaar. Door focus aan te brengen in de 
activiteiten, kan de communicatie daarover concreter en eenvoudiger worden. Door de 
maatschappelijke waarde van Nieuwegeinse initiatieven zichtbaar te maken, wordt het voor 
bedrijven wellicht aantrekkelijker om een financiële bijdrage te leveren. 
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4 Beleid 2020-2023 

4.1 Positioneren als adviesorganisatie 

Imago, van vermogensfonds naar adviesorganisatie 
Het Nieuwegein Fonds is opgericht als lokaal fonds met tweeledige doelstelling: adviseren bij 
initiatieven en middelen verwerven om initiatieven financieel bij te staan. Gemeente 
Nieuwegein heeft een proactieve houding in stimulering en financiële ondersteuning van 
burgerinitiatieven. Een groot deel van de bedrijven heeft daarentegen weinig binding met 
Nieuwegein en is moeilijk te bewegen om te investeren in de samenleving van de 
vestigingsplaats die vooral om logistieke redenen zijn gekozen. Tegen deze achtergrond 
verschoof het accent van de activiteiten van het Nieuwegein Fonds in de startfase van haar 
bestaan steeds meer naar het adviseren, inclusief het adviseren bij zoeken naar middelen.  
 

Nieuwegein Fonds 2016 à Nieuwegein Fonds 2020 

  
 
Het Nieuwegein Fonds profileert zich als een adviesorganisatie met professionele 
senioradviseurs en een groot netwerk met contacten in diverse vakgebieden. Adviseurs zijn 
veelal tevens bestuurslid van het Nieuwegein Fonds, waardoor de stichting met minimale 
overhead is belast en de lijnen kort zijn. De adviseurs delen hun kennis en waar nodig vullen 
zij elkaar aan in adviestrajecten.  
 

Het Nieuwegein Fonds in steekwoorden: 

 

advie
s

meedenken

verbinden

klankbord

begeleiden
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Zichtbaarheid 
Om herkenbaar te zijn als adviesorganisatie, willen we zowel kwalitatief als kwantitatief beter 
zichtbaar maken wat het Nieuwegein Fonds doet. Allereerst is de website vernieuwd, met op 
de startpagina duidelijke verwijzingen naar onze kenmerken en onze hoofdtaak: ‘advies van 
professionals’. Op de nieuwsrubriek kijken we in de nabije toekomst en op de 
activiteitenpagina staan behaalde resultaten. Dit is alles min of meer kwalitatief. In 2020 en 
2021 wordt dit aangevuld met concrete kwantitatieve gegevens en resultaten. Zie voor een 
eerste aanzet paragraaf 4.2 en de grafiek over tijdbesteding in paragraaf 5.3. 
 
Bestuursleden en adviseurs van het Nieuwegein Fonds geven regelmatig acte de présence 
tijdens evenementen en op bijeenkomsten van de gemeente en organisaties in Nieuwegein 
en op landelijke bijeenkomsten. Zij maken zich herkenbaar als vertegenwoordiger van het 
Nieuwegein Fonds en leveren actieve bijdragen aan discussies. 
 
Waar opportuun worden flyers over de werkzaamheden van het Nieuwegein Fonds 
verspreid. 

4.2 Adviseren 

Advies aan initiatieven en organisaties 
In 2019 gaf het Nieuwegein Fonds aan 11 initiatieven en organisaties advies over 
uiteenlopende onderwerpen als het dementievriendelijk maken van Nieuwegein (Alzheimer 
Lekstroom), het in de waterhuishouding opnemen van de poldermolen Oudegein, het 
verzekeren van een evenement (fotogroep Fotogein) en het inrichten van een speelweide en 
aankoop van speeltoestellen (buurtinitiatief De Weides). Het totaal van directe contacturen 
was 293 uur, maar daaromheen zijn nog veel meer uren besteed aan de adviesfunctie van 
het Nieuwegein Fonds. Sommige adviestrajecten zijn heel kort, bijvoorbeeld een inleidend 
gesprek, het leveren van enkele voorbeelddocumenten en het feedback geven op het 
geschreven projectplan. Soms is het geven van enkele tips al voldoende. Bij andere 
initiatieven kan het gaan om jarenlang meedenken over een proces of nieuwe ontwikkeling of 
zelfs meedraaien in een kerngroep van een initiatief.  
 
Ambitie:10 adviestrajecten per jaar.  

Maatschappelijke waarde van initiatieven 
Het Nieuwegein Fonds onderzoekt hoe de maatschappelijke waarde van initiatieven in 
Nieuwegein zichtbaar kan worden gemaakt. Een interessante optie daarvoor is de door 
MAEX en CBS ontwikkelde sociale impactmeter. Deze ‘Social Handprint’ geeft de 
maatschappelijke impact weer in absolute waarden zoals het aantal uur sportles per jaar of 
het aantal bereikte personen en geeft ook een indicatie van in financiële waarden. De 
financiële waarden van initiatieven en bijbehorende maatschappelijke effecten worden 
berekend op basis van een groot aantal bronnen, waaronder maatschappelijke kosten- en 
batenanalyses (MKBA’s) van vergelijkbare initiatieven.  
 
Als de ‘Social Handprint’ geschikt blijkt, wil het Nieuwegein Fonds initiatieven en organisaties 
stimuleren gebruik te maken van de sociale impactmeter en desgewenst begeleiden bij het 
invullen van de bijbehorende vragenlijst.  
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Ambitie: onderzoeken wat de kracht van dit instrument voor Nieuwegein kan zijn en bij 
positieve uitkomst de sociale impactmeting van minstens 3 initiatieven per jaar 
stimuleren/begeleiden.  

4.3 Continuïteit bewaken  
Om een toekomstbestendige stichting te zijn moeten vermogen en intellectueel kapitaal op 
peil blijven. Dit leidt tot de volgende activiteiten:  

• Verwerven van ten minste genoeg middelen om de continuïteit van de stichting te 
waarborgen.  

• Relatiebeheer om het netwerk te onderhouden en uit te bouwen 
• Samenwerkingspartners identificeren, bijvoorbeeld voor workshops. 

Fondsen werven 
Zijn er nog oude bedrijven, organisaties of fabrieken die al sinds mensenheugenis in 
Jutphaas, Vreeswijk of het daaruit ontstane Nieuwegein zijn gevestigd? Het zou een van de 
vragen voor de Nieuwegein quiz kunnen zijn. De Persilfabriek in Jutphaas is via het Duitse 
Henkel onderdeel geworden van het Amerikaanse Ecolab, met Nederlands hoofdkantoor in 
Nieuwegein. En familiebedrijf Pally Bisquits is in vol bedrijf, zoals je regelmatig kunt ruiken 
als de wind uit een bepaalde richting komt.  
In 2019 heeft het Nieuwegein Fonds een bedrijvenlijst opgesteld met behulp van het register 
van de Kamer van Koophandel. Grote bedrijven zonder binding met de Nieuwegeinse 
samenleving zijn hieruit geschrapt evenals kleinere bedrijven die vooral binding hebben met 
activiteiten van en voor hun eigen klanten en werknemers. Voor de benadering van 
middelgrote bedrijven is een checklist met bespreekpunten opgesteld. Een eerste pilot in 
2020 met twee bedrijven heeft een kans op financiering opgeleverd.  
 
Ambitie: 2 of 3 bedrijven vinden die bereid zijn bij te dragen aan de basiskosten van het 
Nieuwegein Fonds of via het Nieuwegein Fonds willen bijdragen aan andere Nieuwegeinse 
activiteiten. 

Netwerk van contacten 
Kennis en kennissen zijn het intellectueel kapitaal van het Nieuwegein Fonds. In 
adviestrajecten worden deze contacten geraadpleegd voor specifieke kennisgebieden, 
bijvoorbeeld juridische vraagstukken of milieuzaken. Binnen adviestrajecten is ook 
regelmatig overleg met wethouders, ambtenaren van gemeente Nieuwegein, 
wijkcoördinatoren en organisaties als MoVactor.  
 
De bestuursleden en adviseurs houden contact met hun relaties en wonen bijeenkomsten bij 
van plaatselijke en landelijke activiteiten. Bijvoorbeeld buurtmakers-activiteiten van de 
gemeente en bijeenkomsten voor vrijwilligers van het VrijwilligersHuis Nieuwegein en de 
Vrijwilligerscentrale Utrecht. Maar ook het jaarlijkse ‘We doen het samen!’-festival in 
Amersfoort en workshops van Lokale Fondsen Nederland. 
 
Op de Beursvloer van Samen voor Nieuwegein, worden jaarlijks adviesafspraken gemaakt in 
matches met andere organiseren.  
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Partners die elkaar versterken 
Het Nieuwegein Fonds zoekt regelmatig samenwerking met de openbare bibliotheek De 
Tweede Verdieping, Samen voor Nieuwegein en het VrijwilligersHuis. Dit kan gaan om het 
doorgeven van vragen en wensen van initiatieven en organisaties of om het samen 
ontwikkelen en uitvoeren van cursussen of bijeenkomsten. 
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5 Organisatie 

Het Nieuwegein Fonds heeft een actief bestuur, dat de inzet van het Nieuwegein Fonds 
organiseert en uitvoert.  

5.1 Comité van Aanbeveling 
De stichting heeft een Comité van Aanbeveling waarin bekende inwoners van Nieuwegein 
meedenken over de gevolgde strategie. Zij hebben aangegeven dat zij de doelstellingen en 
werkwijze van het Nieuwegein Fonds steunen en onderschrijven en worden ad hoc 
geraadpleegd over lopende zaken. 
 
De volgende personen hebben zitting in het Comité van Aanbeveling: 

• Arnold van Anraad 
• Frans Backhuijs 
• Betsy de Keijzer 

5.2 Bestuur 
Het bestuur is samengesteld uit de volgend leden: 
Voorzitter vacature 
Secretaris  Marjan Vernooy-Gerritsen 
Penningmeester Evert van Linge 
Bestuurslid Adviescoördinatie Harry Troelstra 
Bestuurslid Fondsenwerving Harry van Egmond 
 
Harry Troelstra treedt tijdelijk op als plaatsvervangende voorzitter. In najaar 2020 wordt 
gestart met het werven van een nieuwe voorzitter. 
 
De bestuursleden worden niet bezoldigd voor hun inzet.  
 
Zie: https://nieuwegeinfonds.nl/bestuursleden-stellen-zich-voor/ voor meer informatie over de 
achtergrond en motivatie van de bestuursleden. 

5.3 Financiën  
Het Nieuwgein Fonds is erkend als ANBI, een algemeen nut beogende instelling. Een 
instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voornamelijk inzet voor het algemeen nut en 
geen winstoogmerk heeft.  

Beheer en rapportage 
De penningmeester rapporteert ten minste 4x per jaar aan het bestuur over de financiële 
situatie van de stichting. Jaarlijks publiceert het Nieuwegein Fonds een jaarverslag met 
financieel verslag, balans, een activiteitenverslag van het afgelopen jaar plus een begroting 
en planning van activiteiten van het komend jaar.  
 
Zie https://nieuwegeinfonds.nl/belangrijke-documenten/. 
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Vermogen 
Ultimo 2019 bedraagt het eigen vermogen € 3.638, ongeveer driemaal de jaarlijkse vaste 
kosten voor bank, bestuur, drukwerk, een activiteit met derden en de website.  
 
Het grootste kapitaal van de stichting bestaat uit kenniskapitaal en de vrijwillige inzet van de 
bestuursleden en adviseurs. In 2019 ging het om totaal 661 uur, gemiddeld 15 uur per week. 
Gekapitaliseerd tegen € 15,- per uur, het vrijwilligerstarief van de gemeente Nieuwegein, is 
dat € 9.915 per jaar.  
 
In adviestrajecten werden in totaal 115 personen bereikt. Het indirecte bereik ligt tussen de 
8000 en 10.000 inwoners van Nieuwegein. Voorbeelden van indirect bereik zijn bezoekers 
van het evenement waarover is geadviseerd of de leden van de vereniging waarvan het 
bestuur is bijgestaan.  
 

 
 

 
De tijdbesteding aan bestuurszaken is inclusief beleidsplanning en interne workshops. 
Volgens de ‘Social Handprint’-methode is de sociale impactwaarde van het Nieuwegein 
Fonds € 10.000 in 2019. Hierbij zijn alleen de directe contacten als bereikte personen 
opgenomen. Bij opnemen van het indirect bereik zou het bedrag veel hoger komen te liggen.  

Verwerven van middelen 
Voor de komende drie jaar staat de continuïteit van de stichting centraal; focus ligt op het ten 
minste verwerven van voldoende inkomsten om de activiteiten op de huidige schaal voort te 
kunnen zetten. Bijbehorende activiteiten worden beschreven in paragraaf 4.3.  
  

21%

62%

11%

6%

TIJDBESTEDING BESTUURSLEDEN EN 
ADVISEURS

Bestuurlijk, administratief Advies incl acquisitie en rapportage

Relatiebeheer Fondsenwerving
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5.4 Zakelijke gegevens van Stichting Nieuwegein Fonds 
Adres Marisplantsoen 9 
 3431 GZ Nieuwegein 
Website nieuwegeinfonds.nl 
Mail info@nieuwegeinfonds.nl 
IBAN NL07 RABO 0313 6662 10 
Kamer van Koophandel  67050131 
RSIN 856809238 
 
	


