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1. Voorwoord 

In dit eerste beleidsplan legt Stichting Nieuwgeluk Philosophy (hierna: Philosophy) haar 
(beleids)voornemens neer voor de periode 2021-2022. Philosophy is een jonge stichting waarvan het 
eerst te voeren beleid veelal afhankelijk is van de nadere vormgeving en inrichting van Philosophy. 
Het beleid is hiermee feitelijk dynamisch, waarbij Philosophy zich concentreert op de uitvoering van 
haar doelstelling.  

2. Doelstelling 

2.1 Het doel 
 
'De stichting heeft als doel een hartverwarmende bijdrage te leveren aan het versterken van het 
welzijn van mensen en het verduurzamen van de natuur' 
  
Stichting Nieuwgeluk Philosophy wil samen met anderen die mens & natuur een warm hart 
toedragen, de kracht tussen mens & natuur verduurzamen door geestelijk en/of fysiek welzijn, 
wetenschappelijk (medisch) onderzoek en natuurbehoud te ondersteunen. De Stichting zal zowel in 
Nederland als daarbuiten actief zijn. 

2.2 De categorieën 

Philosophy geeft invulling aan haar doelstelling aan de hand van de onderstaande categorieën: 
 
2.2.1 Natuur (dierenwelzijn) 
 
Het leveren van een groene bijdrage aan de bescherming en ontwikkeling van Natuur & Dier. 
 
Wereldwijd bestaande projecten en initiatieven ondersteunen op het gebied van o.a. natuurbehoud, 
duurzaamheid, natuurontwikkeling, het bevorderen van natuureducatie, ecosystemen herstellen om 
te vergroenen en de biodiversiteit versterken. De rijkdom van dier, dierenwelzijn, instandhouding van 
dierenpopulaties, bescherming van bedreigde diersoorten, zoals roofdieren, en het verbeteren van 
de leefomgeving en plantensoorten op aarde te beschermen, alles in de ruimste zin van het woord. 
 
2.2.2 Mens & Gezondheid 
 
Het verhogen van levensgeluk door de krachtige combinatie van Mens & Gezondheid. 
 
Het verbeteren van de levenskwaliteit, gezondheid en levensomstandigheden van langdurige, 
chronisch of ongeneeslijk zieken, mensen met een handicap, lichamelijke beperking of geestelijke 
beperking en kansarme mensen. Het steunen van o.a. zorginstellingen, verzorgingshuizen, 
ziekenhuizen en opvanghuizen. Het bevorderen van wetenschappelijk (medisch) onderzoek, hetgeen 
in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan 
zijn, met dien verstande dat de stichting te allen tijde uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het 
algemeen belang dient. 
 
2.2.3 Mens & Maatschappij 
 
Een warme bijdrage leveren aan de meest kwetsbare mensen in onze samenleving.  
 
Het stimuleren van de ontwikkeling en het vergroten van de zelfredzaamheid van kansarme die in 
tehuizen, hulp- en/of woonvormen wonen of de dak- en thuislozen. Kansen mogelijk maken om in te 
stromen in de maatschappij, doormiddel van het veilig maken van de leefsituatie, de humanitaire/ 
menselijke omstandigheden van hulpbehoeftigen te kunnen verbeteren.  
 
Het bevorderen van het onderwijs voor kinderen tot 18 jaar in onderontwikkelde landen door middel 
van ondersteuning bij de bouw en inrichting van scholen en kindertehuizen, en ook het ondersteunen 
van projecten ter verbetering van de kwaliteit van onderwijs. 
 
Kortom, het verbeteren van (onderwijs) behoefte, levensstandaarden en welzijn waarbij alles is 
gericht op het bevorderen van stabiliteit en veiligheid binnen- en buitenshuis in Nederland en 
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daarbuiten, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of 
daartoe bevorderlijk is. 
 
2.2.4 Specials 
 
Compassie omvat het delen met, het zorg geven aan en sympathie hebben voor. 
 
Het Nieuwgeluk group team zal jaarlijks een mooi initiatief steunen die vanuit het team wordt gekozen 
met als kenmerk Mens & Natuur. Het gekozen doel sluit naadloos aan bij onze doelstelling waarbij 
bewustwording een gemeenschappelijk criteria moet zijn voor ons team.  
De specials kunnen ook gekoppeld worden aan natuurrampen en/of humanitaire rampen, een 
gebeurtenis waarbij een ernstige verstoring van de openbare veiligheid is ontstaan, waarbij het leven 
en de gezondheid van vele personen, het milieu of grote materiële belangen in ernstige mate worden 
bedreigd of zijn geschaad, en waarbij een gecoördineerde inzet van diensten en organisaties van 
verschillende disciplines is vereist om de dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te 
beperken. Omdat bij rampen veel mensen en instanties betrokken zijn, kunnen de hierna genoemden 
allemaal in aanmerkingen komen voor bijdragen: slachtoffer, gedupeerde, hulpverlener, bestuurder, 
nabestaande of anderszins in binnen- en buitenland gevestigden. Daarnaast wordt ook gedacht aan 
al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk is. 

3. Werkwijze 

Vergroot de hartverwarmende bijdrage de kansen? 

Bij de uitvoering van haar doelstelling heeft Philosophy aandacht voor bestaande (welbekende) 
goede doelen, maar zeker ook voor initiatieven die een stimulerend en inspirerend effect hebben 
waaronder business cases ingegeven uit liefdadigheid. Dit bepaalt ook meteen het onderscheidende 
karakter van Philosophy door:  

o Toegankelijk te zijn voor de ‘kleine’ initiatiefnemer, en  
o Aandacht te hebben voor intrinsiek uit liefdadigheid gemotiveerde business cases.  
o Als mede de traditionele instanties. 

 
3.1 Criteria 
 
Initiatieven die in aanmerking komen voor een hartverwarmende bijdrage dienen aan de volgende 
criteria te voldoen:  
 

- Past binnen onze Philosophy categorieën Mens & Natuur 
- Geen winstoogmerk 
- Betrouwbaar 
- Werkwijze aansluit bij de behoefte 
- Haalbaarheid van de executie 
- Bewezen bereikte impact 
- Schaalbaarheid 
- Integriteit gewaarborgd 
- Kosten efficiënt 
- Governance structuur  
- Hands on 
- Transparant 

Uiteindelijk wil Philosophy zichzelf ook proactief gaan inzetten om bij te dragen aan de uitvoering van 
haar doelstelling wat ertoe leidt dat zij zelf behoeften signaleert waarvoor zij initiatieven opstelt. 

Philosophy heeft geen winstoogmerk wat blijkt uit de feitelijke werkzaamheden. Daarnaast komen de 
met de activiteiten behaalde opbrengsten ten goede aan doelstelling. Zij streeft niet naar deze 
opbrengsten omwille van de opbrengsten zelf.  
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4. Werving van middelen 

Om de doelstelling van Philosophy te realiseren, wil zij in eerste instantie middelen werven vanuit 
relaties, zowel zakelijk als privé. Hieronder vallen middelen als:  
 

o giften, donaties en schenkingen, 
o erfstellingen en legaten, 
o subsidies op projectbasis, 
o activiteiten als bedoeld in artikel 1a lid 2 Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake   

rijksbelastingen 1994, en 
o rendement op het vermogen.  

5. Het beleid 

5.1 Beleid 2021 

In het eerste jaar zal Philosophy zich vooral richten op bestaande of door extern geïnitieerde 
projecten die passen bij de doelstelling Mens & Natuur. Daarnaast wordt er gewerkt aan de opzet 
van de invulling van de toekomstige uitgaven per categorie. Uiteindelijk dient het accent te komen 
liggen op het ondersteunen van projecten en doelen die passen bij de door Philosophy opgezette 
thema’s, die jaarlijks worden ingevuld, beoordeeld en eventueel verlengd.  

5.2 Strategisch beleid 2021-2023 

Philosophy heeft voor de komende drie jaar voor de categorieën Mens (gezondheid en 
maatschappij) en Natuur (dierenwelzijn) een hoofddoel gekozen. Naast het specifieke hoofddoel 
zullen er ook andere (sub)doelen worden uitgewerkt. 
 

1) Natuur (dierenwelzijn) 
 

Ons hoofddoel voor de komende drie jaar is dierenwelzijn in Afrika, o.a. bestaande uit: 
  

1. Het beschermen van de nationale parken. 
2. Het behoud van de uitstervende dierenpopulaties. 
3. Stroperijen tegengaan door intensieve opsporing van bendes. 
4. Het behoud van beschermde gebieden. 

 
2) Mens & Gezondheid 

 
Ons hoofddoel voor de komende drie jaar is Borstkanker, o.a. bestaande uit: 

 
1. Het steunen van diverse initiatieven gerelateerd aan Borstkanker, voor, tijdens en na de 

ziekte en behandeling. 
2. Een bijdrage leveren aan de (geestelijke) gezondheidszorg voor kankerpatiënten, hun 

families en/of hun naasten. 
3. Het bevorderen van kwaliteit van de zorg door wetenschappelijk (medisch) onderzoek. 
4. Het verbeteren van de afdelingen van de ziekenhuizen voor de huidige patiënten (maar ook 

de toekomstige patiënten). 
 

3) Mens & Maatschappij 
 

Ons hoofddoel voor de komende drie jaar is kansarme jongeren in Nederland, o.a. bestaande uit: 
 

1. Initiatieven ondersteunen waar jongeren een veilig thuis krijgen. 
2. Leerhulp om kansen voor jongeren te creëren.  
3. Sportieve (club) omgeving verbeteren voor algemene welzijn te bevorderen. 
4. Bottom-up werken aan zelfredzaamheid. 
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4) Specials 

Naast de categorieën Mens & Natuur (thematische ondersteuning) is er altijd ruimte voor 
incidentiele aanvragen en initiatieven, mede om het onderscheidende karakter van Philosophy te 
waarborgen.  

6. Het beheer 

6.1 Bestuur 
 
Het beheer van Philosophy valt in de handen van de volgende bestuursleden: 

o Francis de Wit – Blokker, de voorzitter 
o Jeroen de Wit, de penningmeester 
o Een nader in te vullen vacature 

6.2 Besluitvorming 
 
De bestuursleden beoordelen gezamenlijk in een bestuursvergadering of aanvragen in aanmerking 
komen voor steun. In een vergadering kunnen alleen rechtsgeldige besluiten worden genomen 
indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Met meerderheid van 
stemmen kunnen aanvragen worden goedgekeurd waarbij iedere bestuurder het recht heeft tot het 
uitbrengen van één stem. Ook buiten vergadering kunnen aanvragen worden goedgekeurd als alle 
bestuurders zijn gehoord.  
 
6.3 Bestedingen 
 
Het bestuur draagt er zorg voor dat alle uitgaven ten alle tijden plaatsvinden conform de doelstelling 
en het beleid van Philosophy. Geen enkel bestuurslid beschikt over het vermogen als ware het eigen 
vermogen.  

De bestuursleden van Philosophy krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel 
recht op vergoeding van kosten die direct verband houden met bestuursaangelegenheden en in 
redelijkheid zijn gemaakt. Hier wordt terughoudend gebruik van gemaakt.  

6.4 Administratie 
 
De administratie wordt gevoerd aan de Utrechtseweg 40, 1213 TV Hilversum. Uit deze administratie 
zal de aard en omvang blijken van:  
 

o de inkomsten en het vermogen van Philosophy;  
o de kosten van het beheer van Philosophy; en 
o de andere uitgaven van Philosophy.  

 
Philosophy zal haar activiteiten presenteren op haar website en ieder jaar haar financieel jaarverslag 
hierop publiceren.  
 


