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Beleidsplan 2018-2023
1. Algemeen
Stichting Newgate Fonds is opgericht in 2002.
2. Doelstelling
De Stichting heeft ten doel het ondersteunen in financiële en andere zin van personen en
instellingen die direct of indirect activiteiten en/of projecten uitvoeren op cultureel,
medisch of kerkelijk gebied, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of
zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des
woords.
Het beleid van Stichting Newgate Fonds is niet gericht op het behalen van winst. Alle
inkomsten worden aangewend om de doelstelling te verwezenlijken.
De stichting heeft het volgende in de statuten vastgelegd omtrent de bestemming van het
liquidatiesaldo: Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel
mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting.
3. Projecten
De projecten vallen in een van onderstaande typen:
- structurele hulp door financiële sponsoring van kinderen, ouderen, gehandicapten en
gezinnen;
- financiële hulp bij rampen;
- incidentele hulp aan levensbeschouwelijke, charitatieve en algemeen nut beogende
instellingen in Gouda en omgeving.
Bestuursleden en derden komen met voorstellen voor hulp. Het bestuur beoordeelt
de voorstellen op haalbaarheid, omvang, kwaliteit en passend binnen de doelstelling.
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4. Organisatie
De stichting is gevestigd in de gemeente Gouda.
De bestuursleden hebben zitting voor onbepaalde tijd. De bestuursleden genieten
voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning, maar hebben wel recht op
vergoeding van de door het in uitoefening van hun functie gemaakte kosten. De
stichting wordt bestuurd door het bestuur, dat wordt gevormd door de bestuursleden.
Het bestuur bestaat uit tenminste 5 leden:
 De heer G.H. van Nieuwpoort, voorzitter;
 Mevrouw T.C. Olbertijn-van Nieuwpoort, secretaris/penningmeester;
 De heer P.L. van der Meulen, lid;
 De heer mr. J.W.J. Bosland, lid;
 De heer J.B. Begeer RA, lid.
Het bestuur komt minimaal eenmaal per jaar bijeen voor een vergadering en voorts
zo dikwijls als de voorzitter of een van de andere bestuursleden dit gewenst achten.
5. Financiën
De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:
 subsidies en donaties;
 schenkingen, erfstellingen en legaten;
 alle andere verkrijgingen en baten.
Over elk jaar wordt een balans en een staat van baten en lasten opgesteld.
De stichting houdt een rekening aan bij de ING Bank.
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