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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. Aanvankelijke werd het 
Nieuwegein Fonds gepercipieerd als een generiek lokaal fonds, een verwerver en verschaffer 
van financiële middelen. In 2020 heeft het Nieuwegein Fonds definitief het roer omgegooid en in 
Beleidsplan 2020-2023 de nieuwe koers beschreven.  

Het beleid voor de periode 2020-2023 is gebaseerd op de volgende speerpunten: 

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

 

Missie, visie en strategie  
De missie van de stichting Nieuwegein Fonds is het steunen van initiatieven en organisaties met 
een maatschappelijk meerwaarde voor Nieuwegein.  

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. 

De doelstelling van het Nieuwegein Fonds is om initiatieven van (samenwerkende) inwoners en 
maatschappelijke organisaties te steunen met advies en indien nodig helpen met vinden van 
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 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.  

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; 

• het onderhouden van een netwerk van deskundigen op diverse 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. 
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Bestuursverslag  
 

Bestuur en organisatie 

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 is als volgt:  

• Harry Troelstra, voorzitter 
• Marjan Vernooy, secretaris 
• Evert van Linge, penningmeester 
• Harry van Egmond, fondsenwerving 

 

Functiewijziging: Harry Troelstra heeft de voorzittershamer overgenomen van Harry van Egmond. 
De laatste gaat zich meer concentreren op het werven van fondsen om het voortbestaan van de 
stichting veilig te stellen.  

In 2020 heeft het bestuur 12 keer vergaderd. Daarin werden onder andere de volgende 
onderwerpen besproken: 

• Lopende en nieuwe projecten  
• Beleidsplan 2020-2023 
• Bepalen van de maatschappelijke waarde 
• Communicatie over de nieuwe koers 
• Bijeenkomst van 24 september 2020 
• Uitbreiding Comité van aanbeveling 
• Fondsenwerving 
• Financiën 
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Activiteitenverslag 2020 
 

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 aan diverse cultuurverenigingen (diverse zangkoren, evenement 

Zomer op het Fort, fotowedstrijd SportID) 
§ optreden als aanvragend rechtspersoon  
§ beheren van de financiële middelen voor een project 
§ aanvraag van een MAEX-impuls 

• Adviesvragen:  
§ trajectbegeleiding van werkgroep naar stichting (Bloeiend Nieuwegein en 

Poldermolen) 
§ nieuwbouwtraject clubgebouw  
§ planvorming, fondsenwerving en begeleiding uitvoeringstraject voor buurtactiviteiten 

(Beweegplein Batau, Kinderambassadeurs) 
§ toekomstplanning, fondsenwerving en communicatie van erfgoed (Poldermolen) 

• Participatie in activiteiten van derden: 
§ Oprichting Ella Vogelaar Academie voor gemeenschapskracht  
§ Interactieve webinars over gemeenschapskracht 

In totaal zijn 16 initiatieven en organisaties ondersteund. De ambitie om jaarlijks 10 
adviestrajecten uit te voeren is hiermee ruimschoots gehaald.  

 

Bepaling van de maatschappelijke waarde 
Het Nieuwegein Fonds heeft in 2020 onderzocht hoe de maatschappelijke waarde van 
initiatieven in Nieuwegein zichtbaar kan worden gemaakt. Een interessante optie daarvoor bleek 
de door MAEX ontwikkelde sociale impactmeter. De ‘Social Handprint’ geeft de maatschappelijke 
impact weer in absolute waarden zoals het aantal uur sportles per jaar of het aantal bereikte 
personen en geeft een indicatie van financiële waarden.  

In 2020 zijn vijf organisaties uit Nieuwegein begeleid bij het invullen van de vragenlijsten om tot 
een ‘Social Handprint’ te komen. Op 24 september is symposium gehouden waarin het nieuwe 
beleidsplan is gepresenteerd en de mogelijkheden van de MAEX methodiek besproken. 
Genodigden waren de leden van het Comité van Aanbeveling, vertegenwoordigers van MAEX en 
LSAbewoners/Lokale fondsen, vier organisaties met een ‘social handprint’, wethouder Schouten 
en medewerkers van gemeente Nieuwegein.  

Een poging om een MAEX-impuls te verwerven voor het organiseren van een serie workshops 
rond dit thema is mislukt. Zodra er via andere wegen middelen kunnen worden gevonden, zal dit 
initiatief weer worden opgepakt in 2021. 

 

Werven financiële middelen 
In 2020 zijn enkele bedrijven benaderd over hun beleid voor sponsoring en maatschappelijke 
betrokkenheid. Steun aan en via het Nieuwegein Fonds is een van de geopperde mogelijkheden 
om daar uiting aan te geven.  
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Het Nieuwegein Fonds streeft ernaar om enkele bedrijven op deze manier aan zich te binden en 
zo de continuïteit van de stichting te waarborgen.  

Lopende het jaar is (nog) geen resultaat geboekt in het werven van middelen.  

 

Communicatie 
Om kosten te besparen is de website van het Nieuwegein Fonds verhuist naar mijndomein.nl. De 
website is opnieuw opgebouwd om uiting te geven aan de in het Beleidsplan 2020-2023 
vastgelegde koerswijziging.  

Op basis van suggesties van deelnemers van het symposium van 24 september zal in 2021 de 
statische homepagina worden vervangen door een dynamische nieuwspagina.  

Ook is de bestaande Facebookpagina geactualiseerd.  

 

Overige activiteiten 
§ Gemeenschapskracht:  

§ Voorbereiding en deelname aan het ‘We doen het samen’ festival, dat op 5 
september startte met een online congres en werd vervolgd met een serie 
interactieve webinars. 

§ Bijdrage leveren aan de ontwikkeling en lancering van de Ella Vogelaar Academie 
voor Gemeenschapskracht. 

§ Bijdrage leveren aan online workshops van de Ella Vogelaar Academie over de 
werkende principes van gemeenschapskracht. 

• Deelname aan gesprek over wensen en behoeften van lokale fondsen onder leiding van 
afdeling Lokale Fondsen Nederland van LSAbewoners op 16 november. 

• Deelname aan de online editie Beursvloer Nieuwegein op 26 november, waarbij 3 matches 
met maatschappelijke organisaties zijn gesloten. 

• Aangezien de wethouder en medewerkers van de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling 
van gemeente Nieuwegein voor het symposium in september verhinderd waren, is voor hen 
op 1 december een online presentatie gegevens over de MAEX-methodiek.  
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Financieel verslag 
Balans 2020 

Balans per 1 januari 2020 
ACTIVA  PASSIVA  

Rabobank rekening courant €  2.760,70 Schulden en verplichtingen €             =,= 

Rabobank spaarrekening €     877,50             Eigen vermogen €    3.638,20 

Vorderingen €           =,=   

 €  3.638,20  €  3.638,20 

 

Resultatenrekening 2020 
INKOMSTEN  UITGAVEN  

Penvoerderschap projecten € 26.185,00 Reservering externe projecten € 26.185,00     

Rente inkomsten €          0,05 Bestuurskosten  €        20,22 

  Bankkosten €      119,40       

  Website €        60,00 

  Bijeenkomsten €      154,00 

    

Onttrekking aan eigen 
vermogen 

€       353,57  Toevoeging aan eigen 
vermogen 

€          0,00 

 €  26.538,62      €  26.538,62      

    

    

  Berekening nieuw vermogen  

  Vermogen oud €      3.638,20 

  Negatief resultaat €         -353,57 

  Vermogen nieuw €       3 .284,63 

 

Balans per 31 december 2020 
ACTIVA  PASSIVA  

Rabobank rekening courant € 28.592,08    Schulden en verplichtingen €             =,= 

Rabobank spaarrekening €    877,55 Reservering Bloeiend Nieuwegein €  23.785,00 

  Reservering Poldermolen  €    2.400,00 

    

Vorderingen €          =,= Eigen vermogen €   3.284,63     

 € 29.469,63    € 29.469,63   
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Toelichting op de balans 
Het vermogen van de stichting is dit jaar afgenomen, omdat er geen donaties en giften zijn 
geweest.  

 

Toelichting op de resultatenrekening  
In 2020 zijn de externe kosten en bestuurskosten zeer beperkt gehouden. Er is één bijeenkomst 
georganiseerd voor presentatie van de MAEX-systematiek in combinatie met de presentatie van 
het beleidsplan.  

Ten behoeve van het penvoerderschap van projecten is in 2020  € 23.785,00 voor het project 
Bloeiend Nieuwegein en € 2.400,00 voor de Poldermolen Oudegein ontvangen. Deze bedragen 
zijn voor de desbetreffende projecten gereserveerd en zullen worden overgemaakt naar stichting 
Bloeiend Nederland i.o en stichting Poldermolen Oudegein i.o, zodra die over een eigen 
bankrekening beschikken.  
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Activiteitenplan 2021 
In 2020 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. Daarnaast zullen organisaties 
worden ondersteund bij het bepalen van hun maatschappelijke waarde (‘social handprint’) 
volgens de methode van MAEX.  

 

Primaire activiteiten 
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. 

 

In 2021 biedt Nieuwegein Fonds 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 bepalen van de maatschappelijke waarde via MAEX.nl 
• het samenbrengen van initiatieven en organisaties met overlappende inhoudelijke doelstelling 

en activiteiten. 

Bij voldoende middelen zal € 2000,00 worden ingezet voor de organisatie van een serie 
workshops, waarin organisaties worden gestimuleerd tot en begeleid bij het bepalen van hun 
maatschappelijke waarden. 

 

Verwerven van middelen 
Het verwerven van middelen heeft primair tot doel om de continuïteit van de werkzaamheden van 
het Nieuwgein fonds te waarborgen. In 2021 is het doel om ten minste 5 lokale ondernemingen te 
verwerven als sponsor van de activiteiten. Beoogd wordt een financiële bijdrage van € 2.000,-- 
per onderneming per jaar. Gestreefd wordt naar een commitment van drie opeenvolgende jaren. 
Er zijn inmiddels vijf bedrijven benoemd als prospect. 
 

Overige activiteiten in 2021 

• Voorbereiding en deelname aan het ‘We doen het samen’-festival 2021. 
• Workshops en publicatie Ella Vogelaar academie voor gemeenschapskracht. 
• Deelname aan de Beursvloer Nieuwegein. 
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Begroting 2021 
Begroting 2021 

INKOMSTEN  UITGAVEN  

Fondsen, donaties en giften  €    6.000,00  Ondersteuning projecten  €    2.000,00 

  Bijeenkomsten €     2.000,00 

  Bestuurskosten €       500,00 

  Bankkosten €       140,00 

  Website (hosting en beveiliging) €       100,00 

  Drukwerk €       100,00 

  Onvoorzien €      160,00 

    

Onttrekking aan eigen vermogen €       0,00 Toevoegen aan eigen vermogen €     1.000,00 

 €    6.000,00  €   6.000,00 

 

Toelichting op de begroting 
In de begroting is een doelbedrag voor het verkrijgen van sponsorgeld van € 6.000,- opgenomen. 
Lukt dit niet, dan vervallen aan de uitgavenkant financiële projectondersteuning aan derden en 
worden er minder bijeenkomsten georganiseerd. 

Bij het uitvoeren van ondersteuning aan initiatieven is hanteert het Nieuwegein Fonds: 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 - 2020 opgenomen. 

Het bestuur streeft ernaar fondsen te verwerven en daarmee ook een bedrijfsvoeringreserve op 
te bouwen.  

 


