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Doelstelling van Stichting Nieuwe Waarde

Missie

Stichting Nieuwe Waarde (in dit document ook aangeduid als SNW) wil zich door

middel van meerjarige of eenmalige donaties aan zorgvuldig geselecteerde

partners en projecten inzetten om de wereld duurzaam te verbeteren voor mens

en dier. Geïnspireerd door de Sustainable Development Goals van de Verenigde

Naties  heeft SNW hiervoor een zestal focusgebieden geïdentificeerd met een

wereldwijde geografische focus. Voor elk van deze gebieden hanteert SNW een

visie die richting geeft bij het beoordelen van projectaanvragen en het

beschikbaar stellen van budget. Op basis van zorgvuldige feedback en evaluatie

van resultaten van donaties op het gebied van bereikt resultaat, beoogt SNW de

impact van de beschikbaar gestelde middelen te maximaliseren.
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Focusgebied 1: Armoedebestrijding & Educatie

Ieder mens heeft recht op een menswaardig bestaan met

toegang tot voldoende en gevarieerd voedsel. Zorgen over het

kunnen verkrijgen van voeding mogen geen dominante rol spelen

in het dagelijks leven. In delen van de wereld waar

voedselvoorziening onzeker is, ligt een duurzame oplossing van

armoede dikwijls besloten in educatie: zowel in directe vorm (het

leren verbouwen van voldoende gezonde voedingsmiddelen

zonder natuurlijke bronnen uit te putten) als in indirecte vorm: educatie als basis voor

betaald werk dat mensen in staat stelt voedsel te kopen in hun directe omgeving in plaats

van het zelf te verbouwen.

Onder dit thema valt het stimuleren van zelfredzaamheid van arme regio’s in de wereld

door educatie, ontwikkelingssamenwerking en andere mechanismen die erop gericht zijn

om duurzame vergroting van zelfredzaamheid en de opbouw van een menswaardig

bestaan mogelijk te maken evenals een meer evenredige verdeling van voedselbronnen.

SNW steunt projecten in ontwikkelingsgebieden gericht op:

- het verbeteren en breed beschikbaar stellen van educatie

- het vergroten van zelfredzaamheid van de lokale bevolking

- het ontwikkelen van alternatieve voedselbronnen

- een eerlijke verdeling van voedselbronnen

Binnen dit focusgebied hecht SNW eraan dat projecten gebaseerd zijn op een lokaal

initiatief of een lokale behoefte, aantoonbaar relevant zijn en worden uitgevoerd door

lokale organisaties. Hierbij werkt SNW bij voorkeur via internationale organisaties met

vertegenwoordiging in Nederland die lokale partners hebben die continu actief zijn in de

gesteunde projecten, maar ook projecten die uitgevoerd zijn binnen Nederland zijn

mogelijk in de context van het bestrijden van “stille armoede” in Nederland.
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Focusgebied 2: Natuur & Biodiversiteit

Het verlies aan biodiversiteit als gevolg van menselijk handelen

moet een halt toe worden geroepen om het welzijn van mens en

dier te waarborgen en een leefbare wereld te behouden voor

volgende generaties. De natuur is een ongekend krachtig en

flexibel systeem. Door menselijk handelen dreigen ecosystemen

echter uit balans gebracht te worden, met mogelijk

onomkeerbare consequenties. Door de invloed van dit menselijk

handelen te onderzoeken en vervolgens actief te beperken, dient de natuur in staat

gesteld te worden te herstellen. Waar nodig dienen geselecteerde gebieden beschermd

en afgesloten te worden om te voorkomen dat meer soorten verloren gaan, met alle

consequenties (bekend en onbekend) van dien.

Onder dit thema valt de bescherming van diersoorten, ecosystemen, biodiversiteit in het

algemeen, bescherming van landschappen en het waarborgen dat industrialisatie,  niet

duurzame ontginning van natuurlijke hulpbronnen en het kappen van bossen, drastisch

worden verminderd.

SNW ondersteunt projecten die gericht zijn op:

- het vergroten van de biodiversiteit

- bewustwording van de noodzaak tot bescherming van biodiversiteit

- het beschermen van door menselijke invloeden bedreigde natuur

- het beschermen van natuurlijke hulpbronnen

Als voorwaarde voor steun wordt door SNW gesteld dat de projecten meetbare resultaten

dienen op te leveren. Initiatieven met een systemische aanpak hebben de sterke voorkeur.

Hierbij werkt SNW bij voorkeur via nationale en internationale organisaties met

vertegenwoordiging in Nederland die lokale partners hebben die continu actief zijn in de

gesteunde projecten.
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Focusgebied 3: Mens in Nood

Een medemens in acute nood dient te worden geholpen.

Dit geldt voor ieder medemens in nood: ongeacht op welke

afstand van ons dat leed zich afspeelt, of binnen welke

bevolkingsgroep, en of wij ons wel of niet met de betrokkenen

associëren op basis van uiterlijke kenmerken of cultuur. De

empathie en actiebereidheid waarmee we mensen in nood

bejegenen zou gelijk moeten zijn aan die in onze eigen directe

leefomgeving. Menselijk leed dient te allen tijde geminimaliseerd om een beter leven na te

streven - voor ieder mens. Het feit dat noodhulp niet altijd duurzaam of maximaal efficiënt

kan worden ingericht door de aard van acute noodsituaties, ontslaat ons niet van de

morele verplichting om bij wereldwijde crisis situaties die gepaard gaan met grootschalig

menselijk leed in te grijpen om waar mogelijk leed te verzachten.

SNW ondersteunt urgente (en daarmee niet noodzakelijkerwijs duurzame) hulp aan

slachtoffers van gewelddadige conflicten, acute hongersnoden en natuurrampen op basis

van directe noodzaak in getroffen regio’s.

Voor ondersteuning binnen dit focusgebied heeft SNW geen strikte voorwaarden en wordt

per crisis situatie beoordeeld of steun wenselijk en noodzakelijk is. Financiële steun wordt

uitsluitend verleend aan internationaal opererende organisaties met vertegenwoordiging

in Nederland die in ramp- en oorlogsgebieden actief en lokaal opereren.

Het jaarlijkse budget voor dit focusgebied wordt niet noodzakelijk in dezelfde periode

besteed en kan mogelijk “bewaard” worden tot een volgende acute noodsituatie in het

volgende begrotingsjaar.
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Focusgebied 4: Gezondheid & Onderzoek

Investeringen in verbeterde gezondheidszorg kunnen een groot

effect hebben op het voorkomen van onnodig leed en het

vergroten van het aantal gezonde levensjaren van de

wereldwijde bevolking. In de westerse wereld zijn de middelen,

kennis en intrinsieke motivatie om te investeren in

gezondheidsonderzoek ruim aanwezig. In armere gebieden van

de wereld ontbreken de middelen om leed en zelfs overlijden door

elementaire ziekten te voorkomen. De “return on investment” van medische zorg in deze

minder ontwikkelde of armere delen van de wereld is relatief het grootst. Dit maakt dat juist

daar geïnvesteerd moet worden in het redden en kwalitatief verbeteren van mensenlevens

met medicatie, preventie en educatie op het gebied van gezondheidszorg.

Onder dit thema valt het ontwikkelen van nieuwe geneeswijzen en medicijnen voor

levensbedreigende ziekten en aandoeningen, maar ook het op schaal beschikbaar stellen

van reeds (uit)ontwikkelde medicatie en beschermende middelen op het vlak van

gezondheid aan arme bevolkingsgroepen wereldwijd, waaronder anticonceptiemiddelen,

beschermingsmiddelen tegen elementaire ziektes zoals malaria, en hulpmiddelen voor

sanitaire gezondheid.

SNW ondersteunt projecten die:

- bijdragen aan het ontwikkelen van nieuwe geneeswijzen en/of medicijnen

- bijdragen aan het wereldwijd beschikbaar stellen van medische kennis en

medicijnen

- het beter, efficiënter en/of effectiever uitvoeren van medische handelingen in

ontwikkelingsgebieden mogelijk maken

Voorwaarde hierbij is dat de projecten meetbare resultaten kunnen opleveren en in geval

van onderzoeksprojecten, dat een duidelijke onderzoeksvraag wordt behandeld waarvan

de maatschappelijke baten vooraf duidelijk gedefinieerd zijn indien de opzet van het

onderzoek slaagt. Hierbij werkt SNW bij voorkeur via Nederlandse partners of internationale

organisaties met vertegenwoordiging in Nederland. Voor projecten met een lokale focus in

ontwikkelingsgebieden is tevens permanente betrokkenheid van een lokale partner een

vereiste.
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Focusgebied 5: Klimaat & Energie

Klimaatverandering ten gevolg van het voorzien in de

wereldwijde energiebehoefte middels fossiele brandstoffen is één

van de grootste bedreigingen van mens en natuur in onze tijd.

Mede vanwege het vertragende effect van uitstoot van

broeikasgassen op het klimaat, is de transitie naar een duurzame

energievoorziening op grote schaal van de allergrootste prioriteit.

In deze transitie moet gefocust worden op maximale reductie van

huidige uitstoot door o.a. energievoorziening, transport en industrie in de westerse wereld

te verduurzamen. Tegelijkertijd moeten nieuwe bronnen van grootschalige uitstoot in

opkomende economieën voorkomen worden, door de tussenstap van goedkope fossiele

brandstoffen volledig over te slaan. Vanwege de urgentie van klimaatverandering wordt

onderzoek naar methodes om uitgestoten broeikasgassen op te slaan of af te vangen niet

uitgesloten.

Onder dit thema valt het tegengaan van klimaatverandering door transitie naar duurzame

energiebronnen, en het ontwikkelen van technologieën om ook arme bevolkingsgroepen in

onderontwikkelde regio’s te voorzien van een schone energievoorziening.

SNW ondersteunt projecten die:

- bijdragen aan de energietransitie richting duurzame energie

- bijdragen aan de reductie van broeikasgassen

- bijdragen aan het verminderen van de gevolgen van klimaatverandering

- bijdragen aan onderzoek naar, en ontwikkeling van, methoden om broeikasgassen

op te slaan of af te vangen

Als voorwaarde wordt gesteld dat er sprake is van een samenwerkingsverband met

meerdere partijen en ook vanuit meerdere bronnen financiering is gerealiseerd, vanwege

het kapitaalintensieve karakter van dergelijke grootschalige projecten. De focus ligt met

name op projecten met hoogwaardige technologie of projecten die bewezen effectieve

technologie op grotere schaal of tegen lagere kosten beschikbaar maken voor minder

ontwikkelde gebieden. Hierbij werkt SNW bij voorkeur via internationaal opererende

organisaties met vertegenwoordiging in Nederland. Voor lokale projecten in

onderontwikkelde gebieden, is permanente betrokkenheid van een lokale partner een

aanvullende vereiste.
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Focusgebied 6: Water

Een schone en evenwichtige waterkringloop is van onschatbare

waarde voor mens en natuur. Verbeteren van sanitaire hygiëne is

een uiterst effectieve manier om mensenlevens te redden.

Schoon en voldoende water is een cruciaal en te vaak

onderschat element voor gezonde ecosystemen, duurzame

voedselvoorziening en menselijke gezondheid. Omdat menselijk

handelen en klimaatverandering water kringlopen hebben

verstoord wereldwijd, en omdat water relatief beheersbaar is met moderne technologieën,

moet geïnvesteerd worden in water. Enerzijds in mogelijkheden om met spaarzame

irrigatie en innovatieve waterzuivering het verbouwen van voedsel mogelijk te maken op

plekken waar dit door droogte moeilijk is, anderzijds in schoon drinkwater en sanitaire

voorzieningen om onnodige sterfte door bijvoorbeeld diarree, cholera, tyfus en dysenterie

te voorkomen.

Onder dit thema valt het reguleren van een duurzame water kringloop voor water dat voor

diverse economische en ecologische doelen kan worden gebruikt, alsmede het verbeteren

van drinkwater- en sanitaire voorzieningen.

SNW ondersteunt projecten die:

- spaarzaam en duurzaam irrigeren voor verbouw van voedsel mogelijk maken

- waterzuivering inzetten om vervuild of zout water geschikt te maken voor persoonlijk

gebruik of voor irrigatie

- opslag van water verbeteren om regionaal beter om te kunnen gaan met de

dreiging van verdroging door klimaatverandering

- aanvoer van water te realiseren naar gebieden die bedreigd worden door

verwoestijning

- gericht zijn op het verbeteren van menselijke sanitaire voorzieningen om onnodige

ziekte en sterfte te voorkomen

- gericht zijn op duurzame drinkwatervoorziening voor lokale bevolking in gebieden

die door droogte dreigen onleefbaar te worden

SNW focust hierbij op projecten met een hoog (maatschappelijk of ecologisch) rendement

en een duurzaam karakter. Hierbij werkt SNW bij voorkeur via Nederlandse partners of

internationale organisaties met vertegenwoordiging in Nederland.
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Werkzaamheden om de missie te bewerkstelligen

In aansluiting op de doelstelling van Stichting Nieuwe Waarde omvatten de

werkzaamheden:

- Het vinden van, en overleggen met, projectpartners die aanspraak willen maken op

donaties vanuit de budgetten van SNW;

- Het beoordelen van specifieke projectaanvragen aan SNW met bijbehorende

toelichting, budgetten, en het toetsen van deze aanvragen aan criteria die in lijn

met de doelstellingen van SNW continue worden aangescherpt en bijgewerkt;

- Het nemen van definitieve besluiten van budgettaire verdelingen op basis van de

verdeling van budget over de 6 hoofdthema’s en daarbinnen de verdeling tussen

nationale en internationale doelen, en vervolgens het onderverdelen van die

(deel)budgetten over de partners van, en projectaanvragen aan, de stichting.

Het actief werven van nieuwe donateurs voor de inkomsten van de stichting maakt

momenteel geen deel uit van de werkzaamheden; zie paragraaf “Verwerving van

inkomsten”.

Besluitvorming in de stichting vindt plaats met unanimiteit van stemmen onder de

bestuursleden.

Ter ondersteuning van de primaire werkzaamheden zoals hierboven besproken, zal SNW

haar beleid, doelstellingen, uitgevoerde projecten, procedures voor de behandeling van

projectaanvragen, etc. openbaar maken op een website en zorg dragen voor

jaarverslagen waarin de financiële status en inhoudelijke voortgang van de ondersteunde

doelen worden toegelicht.
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Geografische en inhoudelijke focus

Voor de 6 hoofdthema’s heeft SNW een nationale en internationale focus, waarbij waar

mogelijk met Nederlandse partners wordt samengewerkt. Een deel van de hoofdthema’s

van de stichting heeft nadrukkelijk géén nationale (Nederlandse) focus qua uitvoer van

projecten waaraan financiële steun wordt verleend, vanwege de hoge mate van welvaart

in Nederland ten opzichte van armere gebieden in de wereld.

Stichting Nieuwe Waarde wil bijdragen aan “een betere wereld” door op deze 6

hoofdthema's financiële bijdragen te verstrekken aan andere nationale en internationale

stichtingen en non-profit organisaties die actief zijn op deze gebieden en zelf projecten

uitvoeren. Deze financiële bijdragen vinden plaats in de vorm van:

- eenmalige of periodieke algemene schenkingen aan organisaties die expertise op

het betreffende deelgebied hebben, en de beschikbaar gestelde middelen naar

eigen inzicht binnen het betreffende deelgebied besteden aan activiteiten en

projecten, of:

- specifieke financiële bijdragen aan individuele projecten die rechtstreeks aan deze

hoofdthema’s bijdragen in een specifieke regio of context, en die worden geleid en

uitgevoerd door organisaties met de daartoe benodigde expertise en (voorzover

van toepassing) lokale aanwezigheid.

De doelstelling van Stichting Nieuwe Waarde omvat het opzetten en duurzaam in stand

houden van geldstromen naar deze 6 hoofdthema’s met de daartoe  aangewezen diverse

partners en specifieke deelprojecten, op basis van een jaarlijks te herzien project- en

donatie budget waarin altijd een bepaald budget beschikbaar blijft voor elk van de

aangewezen hoofdthema’s.

De donaties die SNW uitkeert aan project partners kunnen eenmalig zijn in een specifiek

begrotingsjaar, of kunnen een periodiek karakter hebben van kortere of langere duur - dit

wordt per geval beoordeeld en besloten.

Beslissingen over donaties worden door het bestuur van SNW genomen aan de hand van

de volgende eisen/procedure:
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● Het bestuur onderzoekt alle voorstellen nauwkeurig om een goede afweging te

kunnen maken, waarbij een doel voldoende moet passen in de hoofdthema’s en

voldoen aan een openbare lijst van criteria om steun te verkrijgen;

● De besluitvorming van het bestuur is met unanimiteit van stemmen;

● Besluiten zijn er op gericht om het voorgestelde doel te versterken, het bestuur kan

daarbij aanpassingen op het ingediende voorstel voorstellen. Het bestuur kan ook

besluiten het voorstel af te wijzen. Het bestuur motiveert voorkomende afwijzingen

gedegen.

● Het bestuur legt bij de toekenning zo min mogelijk extra administratieve lasten op

aan de verkrijgende instelling. Minimaal vereist is een donatie overeenkomst met

daarin een bestedingsverklaring, en jaarlijkse rapportage over de bestedingen in

relatie tot de vooraf opgestelde begroting binnen een project.

Algemene criteria voor toekenning zijn hieronder beschreven. Een meer specifieke lijst van

criteria wordt per focusgebied opgesteld en aan projectpartners en aanvragers

beschikbaar gesteld als onderdeel van een aanvraagprocedure.

● Het bevorderen van excellentie: is het een project van hoge kwaliteit ?

● Impact: maakt het project het verschil voor de zaak/doel/inspanning, en heeft de

donatie van SNW een significante impact voor de verkrijger van de donatie ?

● Directheid: gaat de donatie direct naar een discreet, goed-gedefinieerd,

identificeerbaar project of doel.

● Hefboomeffect (leverage): helpt de donatie de begunstigde om andere donoren

aan te trekken en/of heeft het mettertijd een vermenigvuldigend effect ?

● Monitoring: kunnen de begunstigde en SNW de aanwending van de fondsen

effectief monitoren, en wil en kan de begunstigde de eventueel gevraagde

rapportages opleveren aan SNW ?

Pagina 12 van 18



Beleidsplan Stichting Nieuwe Waarde

Kader voor toetsing

De evaluatie van projecten vindt plaats aan de hand van door de aanvrager vooraf

vastgestelde projectdoelstellingen (kwantitatief en kwalitatief). Door middel van een

eindrapportage legt de aanvrager inhoudelijk en financieel verantwoording af.  Afhankelijk

van de looptijd van de projecten kunnen er tevens tussenevaluaties gevraagd worden.

Evaluatie van doelstellingen

Stichting Nieuwe Waarde evalueert continu de eigen doelstellingen zoals beschreven in dit

beleidsplan, op basis van effectiviteit van de verstrekte donaties in relatie tot de visie op de

6 focusgebieden van de stichting. Periodiek zal het bestuur evalueren hoe effectief de

verstrekte geldbedragen per project zijn geweest ten opzichte van vergelijkbare projecten

binnen hetzelfde focusgebied, maar tevens de focusgebieden onderling vergelijken op het

gebied van impact en effectiviteit.

Uit deze periodieke evaluatie kunnen conclusies worden getrokken waarbij de focus binnen

één van de zes gebieden verlegd of aangescherpt wordt, maar het is ook mogelijk dat op

de lange termijn de budgetten tussen de focusgebieden op basis hiervan verschoven

worden.

Het is tenslotte mogelijk dat op langer termijn een focusgebied wordt afgestoten of wordt

vervangen door een ander focusgebied dat eveneens past in de grotere doelstelling van

de stichting zoals beschreven in haar missie. Hierbij kan gedacht worden uit het formuleren

van een nieuw focusgebied uit tot nog toe door SNW onbehandelde Sustainable

Development Goals van de Verenigde Naties.

Verwerving van inkomsten

Stichting Nieuwe Waarde ontplooit momenteel geen activiteiten voor het verwerven van

nieuwe inkomsten en heeft geen toekomstige plannen daartoe.

Fondsenwerving wordt in de toekomst niet volledig uitgesloten, indien (private) donateurs

besluiten zich te scharen achter de doelstellingen van Stichting Nieuwe Waarde en

daarmee effectief het jaarlijkse budget van de stichting te verhogen.
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Beheer en besteding van vermogen

Stichting Nieuwe Waarde heeft geen winstoogmerk. De aan de stichting beschikbare

financiële middelen worden op basis van het begrotingsbeleid verdeeld over project

partners op de 6 hoofdthema’s zoals beschreven in de doelstelling.

De doelstelling van Stichting Nieuwe Waarde is om een zo groot mogelijk percentage van

de beschikbaar gestelde middelen tevens jaarlijks aan donaties en schenkingen op de

beoogde 6 hoofdthema’s te besteden. Kosten en uitgaven van SNW die niet direct

bijdragen aan de doelstellingen in deze 6 hoofdthema’s worden tot het uiterste minimum

beperkt en hierover vindt transparante jaarlijkse financiële verslaglegging plaats.
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Bestuur van Stichting Nieuwe Waarde

Samenstelling bestuur

Stichting Nieuwe Waarde wordt bestuurd door een 3-koppig bestuur bestaande uit een

voorzitter (Johan Nieuwerth), een secretaris (Sanne Schaafsma) en een penningmeester

(David Soeten). Johan Nieuwerth en Sanne Schaafsma zijn tevens de oprichters van de

stichting. Conform de statuten heeft een aanvullend bestuurslid een zittingsduur van

minimaal 2 en maximaal 5 jaar. Bestuurders met een gelimiteerde zittingsduur zijn

herkiesbaar voor maximaal 2 aanvullende termijnen. De bestuurders die ook oprichter zijn,

hebben een onbepaalde termijn.

Rooster van aftreden

Johan Nieuwerth

Functie: Voorzitter

Zittingstermijn: 1e

Datum aantreden: 18-07-2022

Datum aftreden: nvt

Sanne Schaafsma

Functie: Secretaris

Zittingstermijn: 1e

Datum aantreden: 18-07-2022

Datum aftreden: nvt

David Soeten

Functie: Penningmeester

Zittingstermijn: 1e

Datum aantreden: 18-07-2022

Datum aftreden

/ herverkiezing : Juli 2027
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Visie omtrent bestuur en beleidsbepalers

Stichting Nieuwe Waarde wil haar doelstellingen zo efficiënt mogelijk uitvoeren, en leunt

daarbij op de persoonlijke betrokkenheid en inzet van haar bestuurders.

Op het moment van oprichten van de stichting in 2022 is het nog niet gepland om

beleidsmedewerkers in loondienst aan te nemen in de stichting, omdat in de eerste jaren

na oprichting de beschikbare budgetten op de aangewezen hoofdthema’s voornamelijk

beschikbaar gesteld zullen worden aan grote(re) partners op elk expertisegebied.

Naarmate SNW meer specifieke (en daarmee kleinere) individuele projectaanvragen zal

afhandelen, kan de noodzaak tot het verder versterken van de organisatie leiden tot het

aannemen van personeelsleden binnen de stichting.

Beloning bestuursleden

Alle bestuursleden van Stichting Nieuwe Waarde voeren hun werkzaamheden onbezoldigd

uit en door de organisatie van het bestuur en beleid zijn geen specifieke

onkostenvergoedingen voorzien. De bestuursleden kunnen dan ook geen rechten tot

dergelijke onkostenvergoedingen ontlenen aan hun (vrijwillige) werkzaamheden voor de

stichting. Concreet betekent dit dat de bestuursleden binnen Stichting Nieuwe Waarde

geen recht hebben op vergoedingen voor beleidsmatige werkzaamheden, uitvoerende

werkzaamheden of vacatiegelden.
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Rapportage over afgelopen jaren
Stichting Nieuwe Waarde is per 2022 opgericht en heeft daardoor nog geen historische

rapportage. Deze sectie van dit beleidsplan zal in de toekomst periodiek worden

aangevuld met een samenvatting van de jaarverslagen van de jaren waarin de stichting

actief is geweest.

Begroting voor komende jaren
Onderstaande begroting geeft de voorgenomen verdeling van beschikbare middelen over

de 6 hoofdthema’s aan voor 2022:

Jaarbudget 2022

Hoofdthema Budget %

Armoedebestrijding & Onderwijs 20%

Natuur & Biodiversiteit 20%

Mens in Nood 15%

Gezondheid & Onderzoek 15%

Klimaat & Energie 15%

Water 15%

Totaal 100%

Met betrekking van onkosten binnen de stichting, geldt dat te allen tijde gestreefd wordt

alle mogelijke onkosten onder de norm van 1% van het in de stichting beschikbare budget

te houden. Voorziene kosten omvatten momenteel daarom alleen gangbare algemene

zaken zoals accountantskosten, bankkosten, en lidmaatschapskosten van relevante

branche organisaties (en zoals eerder beschreven geen vergoedingen aan bestuursleden

voor beleidsmatige werkzaamheden, uitvoerende werkzaamheden of vacatiegelden).

Voor initiële advieskosten en overige eenmalige kosten met betrekking tot het oprichten en

inrichten van de stichting, heeft de stichting een toezegging tot een eenmalige separate

donatie ontvangen, zodat de bovenstaande reguliere kostenbegroting voor terugkerende

kosten daadwerkelijk onder de 1% norm kan blijven.
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Gegevens van de stichting
Stichting Nieuwe Waarde is een Nederlandse stichting, opgericht d.d. 18-07-2022 en

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KVK nummer 87035111 en RSIN 864183902.

De stichting is statutair gevestigd te Enschede en maakt gebruik van een postbus voor

correspondentie:

Stichting Nieuwe Waarde

Postbus 607

7400 AP Deventer

Het bezoekadres van de stichting is het vestigingsadres van family office De

Rendtmeesters:

De Rendtmeesters

Schelmseweg 87

6816 SH Arnhem

Als immateriële ondersteuning aan de stichting, stelt De Rendtmeesters haar

kantoor beschikbaar als bezoekadres.

De ANBI status van Stichting Nieuwe Waarde is aangevraagd per september 2022 en

momenteel in behandeling. Momenteel vindt overleg plaats met het beoogde

accountskantoor (216 Accountants, vestiging Enschede) en is het proces van het openen

van bankrekeningen voor de stichting opgestart bij ING Bank.

Stichting Nieuwe Waarde is voornemens lid te worden van FIN; de branchevereniging van

fondsen en foundations (zie https://fondseninnederland.nl/)
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