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1. Inleiding 

In dit beleidsplan legt het bestuur van de stichting Noodfonds Nieuwkoop ONE het actuele beleid 

vast. Dit beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering van 10-04-2016. Het Beleidsplan zal 

jaarlijks aangepast worden.  

 

2. Strategie 
2.1 Kernprincipes van de Stichting 

 

De doelstelling van stichting Nieuwkoop ONE is opgenomen in artikel 2 lid 1 van de statuten  

en luidt als volgt; Het incidenteel verlenen van materiële en/of immateriële hulp aan inwoners 

van de gemeente Nieuwkoop die in een acute noodsituatie verkeren of dreigen te raken, uit 

een oogpunt van christelijke naastenliefde, en het verrichten van al wat hiermee verband 

houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn om hun leven ook structureel op orde te krijgen.  

Met haar doelstelling beoogt de stichting het algemeen belang te dienen. Vanuit de 

motivatie om als gezamenlijke kerken in Nieuwkoop klaar te staan voor de medemens in 

nood uit een oogpunt van christelijke naastenliefde. De stichting heeft geen winstoogmerk, 

zoals blijkt uit artikel 2 lid 3 van de statuten en uit de feitelijke werkzaamheden. De stichting 

streeft niet  naar winst omwille van de winst zelf. Dit blijkt uit het feit dat de stichting de met 

de activiteiten behaalde opbrengsten ten goede laat komen aan haar doelstelling. 

Zoals blijkt uit artikel 15 lid26 van de statuten zal een batig liquidatiesaldo moeten worden 

besteed ten behoeve van een ANBI met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse 

instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een 

soortgelijke doelstelling heeft. 

 

3. Beleid 
3.1 Te verrichten werkzaamheden 

Het geven van een financiële bijdrage als gift of lening , ondersteuning in natura of 

anderszins, aan inwoners van de gemeente Nieuwkoop die in acute nood verkeren of dreigen 

te raken, alles binnen de voorwaarden en richtlijnen zoals vastgelegd in het Huishoudelijk 

Reglement.  

Het actief fondsenwerven, de naamsbekendheid van de stichting bevorderen en bouwen aan 

een netwerk van organisaties die zich onder andere bezig houden met armoedebestrijding. 

3.2 Werving en beheer van gelden 

De stichting werft gelden ten behoeve van de doelstelling door middel van de volgende 

wervingsactiviteiten. Er wordt een bijdrage gevraagd aan de deelnemende kerken. Er worden 

vermogensfondsen aangeschreven. Via de verschillende media wordt de stichting onder de 



 
 

aandacht van de inwoners van Nieuwkoop gebracht om zo ook als goed doel bekend te 

worden. De stichting streeft ernaar om de beheerskosten niet meer te laten bedragen dan 

10% van de uit te keren bedragen. 

3.3 Vermogen van de stichting 

De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit 

van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de stichting.   

3.4 Bestedingsbeleid 

De stichting besteedt de verkregen inkomsten conform de richtlijnen zoals vastgelegd in het 

huishoudelijk reglement 

3.5 Beschikken over het vermogen van de stichting 

Op grond van artikel 4 lid 7 van de statuten van de stichting en haar feitelijke 

werkzaamheden heeft geen enkele persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de 

stichting. Aldus kan geen enkele persoon beschikken over het vermogen van de stichting als 

ware het eigen vermogen.  

 

4. Overige 
4.1 Beloningsbeleid 

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, conform 

artikel 3 lid 5 van de statuten. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de 

bestuursfunctie, worden vergoed, mits niet bovenmatig. De stichting heeft geen personeel in 

dienst.  

4.2 Beschrijving administratieve organisatie 

De stichting is verplicht een administratie te voeren. Dit doet de stichting in de vorm van een 

jaarrekening en een overzicht vermogensopbouw. In deze administratie nemen we de 

volgende punten op: 

- De aan de beleidsbepalers toekomende onkostenvergoeding 

- De kosten van beheer van de stichting 

- De andere uitgaven van de stichting 

- De aard en de omvang van inkomsten en het vermogen van de instelling.  

De administratie van de stichting wordt gevoerd door dhr. H. den Hertog. 

De jaarrekening van de stichting wordt opgesteld door dhr. H. den Hertog.   

Het vermogen met ‘bestedingsbeperking’ mag niet vermengt worden met het overige 

vermogen van de stichting. Daarom zetten we dit vermogen op een andere rekening.  

4.3 Publicatie 

De stichting voldoet aan haar publicatieplicht door middel van de website: 

www.noodfondsnieuwkoopone.nl 

http://www.noodfondsnieuwkoopone.nl/

