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1. Stichting Goede Doelen Nh1816 
 
Nh1816 Verzekeringen neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus. Een deel van de 
winst die het bedrijf maakt, geeft zij terug aan de samenleving. Door maatschappelijk relevante 
projecten financieel mede mogelijk te maken. 
 
Dat doet Nh1816 o.a. via Stichting Goede Doelen Nh1816 (SGD Nh1816) die landelijke, regionale en 
lokale projecten op diverse gebieden ondersteunt. Zodat die voor iedereen behouden en toegankelijk 
blijven. Nu en in de toekomst. SGD Nh1816 levert daarmee een bijdrage aan het leefbaar houden van 
wat we samen hebben opgebouwd en graag in stand willen houden. 
 
SGD Nh1816 bestaat sinds 1999 en heeft een ANBI status. SGD Nh1816 heeft al vele projecten en 
activiteiten mogen ondersteunen (zie onze projecten op www.goededoelenNh1816.nl).  
Nh1816 Verzekeringen is founder en enige financier van de SGD Nh1816. De SGD Nh1816 heeft een 
apart bestuur dat wordt gevormd door Cas Verhage (bestuurslid), Hubert Voskuijl (secretaris), Richard 
Weurding (bestuurslid) en Dorine van Basten (bestuurslid). 
 
Dit beleidsdocument geeft inzicht in de manier waarop SGD Nh1816 haar doelstellingen wil bereiken 
en wordt jaarlijks geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. 
 
Stichting Goede Doelen Nh1816 
Dorpsstraat 820 
1724 NT Oudkarpsel 
Postbus 1 
1724 ZG Oudkarspel 
 
0226 – 33 18 16 
info@goededoelennh1816.nl  
 
RSIN nummer: 816034783 
KvK nummer: 37085646 
 

2. Doelstellingen 
 
De SGD Nh1816 wil een bijdrage leveren aan maatschappelijk relevante projecten van organisaties 
en instanties in Nederland, die voor de financiering van hun activiteiten vaak niet of nauwelijks beroep 
op subsidie of andere overheidssteun kunnen doen. Een financiële tegemoetkoming van een project 
kan een eenmalige bijdrage zijn, meerdere jaren (in beginsel max 3 jaar) betreffen of eventueel 
toetreden tot onze sleutelprojecten (zie hoofdstuk 5).  
 

3. Categorieën 
 
De SGD Nh1816 neemt aanvragen voor een financiële bijdrage in overweging indien deze ten goede 
komen aan de samenleving in Nederland en vallen binnen één of meer van de volgende categorieën: 
 
Veiligheid 
Projecten of activiteiten van organisaties die zich inzetten voor het redden of helpen van mensen in 
nood en initiatieven die bijdragen aan veiligheid. 
 
Ziekte en handicap 
Projecten of activiteiten van organisaties die zich inzetten om de maatschappelijke betrokkenheid 
(participatie en integratie) van kinderen, ouderen en mindervaliden te verhogen waarbij wordt 
bijgedragen aan meer levensvreugde en meer comfort van leven. 
 
  

http://www.goededoelennh1816.nl/
mailto:info@goededoelennh1816.nl
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Educatie en talentontwikkeling 
Projecten of activiteiten van organisaties die zich inzetten voor de financiële of culturele leerervaring, 
dan wel talentontwikkeling, bij met name jongeren tot en met 21 jaar. 
 
Cultuur 
Projecten of activiteiten van organisaties gericht op het behoud van het Nederlands cultureel en 
historisch erfgoed. 
 

4. Uitsluitingen 
 
In beginsel worden projecten of activiteiten die vallen in een van de volgende categorieën niet 
gehonoreerd 

• In het buitenland; 

• Op het gebied van religie; 

• Op het gebied van kunst; 

• Op het gebied van entertainment, theater- of muziekvoorstellingen; 

• Op het gebied van commerciële sportsponsoring; 

• Op het gebied van medische apparatuur en onderzoeken; 

• Van privé personen; 

• Instanties zonder ANBI status; 

• Van bedrijven/instellingen met een winstoogmerk; 

• Waarbij de aanvraag is bedoeld ter dekking van personeels- en/of exploitatiekosten; 

• Ingediend via professionele fondsenwerving. 
 

5. Projectcategorieën en kenmerken 
 
De SGD Nh1816 ondersteunt projecten of activiteiten eenmalig of voor meerdere jaren. Een project 
valt daarbij binnen een van de volgende categorieën: 
 

• Eenmalige giften 
o Projecten zijn kleinschalig en vallen binnen de voorwaarden; 
o Donaties aan deze projecten zijn bescheiden en eenmalig.  

• Partnerprojecten  
o Projecten zijn meerjarig en/of de donatie wordt over meerdere jaren gespreid, en 

daarmee ook de samenwerking; 
o Het project valt binnen de voorwaarden; 
o SGD Nh1816 is hoofdpartner van het project en er is sprake van een zichtbaar 

wederzijdse samenwerking. 

• Sleutelprojecten  
o SGD Nh1816 is meerjarig maatschappelijk partner. Er is sprake van donaties aan 

meerjarige (deel)projecten;  
o SGD Nh1816 is hoofdpartner van het project en er is sprake van een zichtbaar 

wederzijdse samenwerking; 
o Het (deel)project is van substantiële omvang, zowel in impact als financieel en valt 

binnen de voorwaarden; 
o De wederzijdse samenwerking biedt mogelijkheden voor het organiseren van 

activiteiten in samenwerking met de Coöperatie Nh1816 t.b.v. haar leden; 
o De SGD Nh1816 streeft naar een beperkt aantal sleutelprojecten, zodat die projecten 

ook de aandacht kunnen krijgen die ze verdienen. 
 
De SGD Nh1816 behoudt zich het recht voor om donaties toe te kennen aan projecten en/of 
activiteiten van goede doelen, die niet (geheel) voldoen aan de leidraad, op voorwaarde dat het 
bestuur gezamenlijk instemt. Na het besluit van de SGD Nh1816 is er geen mogelijkheid voor de 
aanvragers om tegen het genomen besluit in beroep te gaan. 
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6. Beoordeling aanvraag 
 
De SGD Nh1816 beoordeelt verzoeken op basis van de volgende criteria.  
 
Beoordeling aanvraag 
Het verzoek wordt door het bestuur van de SGD Nh1816 beoordeeld, waarbij de volgende punten de 
leidraad vormen: 

•  De SGD Nh1816 heeft via het aanvraagformulier op de website digitaal een 
donatieverzoek ontvangen; 

• Het verzoek valt binnen een van de vastgestelde categorieën en kenmerken; 

• Het verzoek bevat een goed onderbouwde financiële paragraaf en is er een concreet 
te financieren (deel-)project; 

• Het verzoek is compleet, aansprekend, sympathiek en kwalitatief goed onderbouwd; 

• Het goede doel en project kent een regionale dan wel landelijke uitstraling; 

• De realisatie van het project is binnen afzienbare tijd te verwachten; 

• De organisatie is betrouwbaar. De aanvraag wordt gecontroleerd op:   
o KVK uittreksel 
o ANBI status 
o Professioneel bestuur 

• Er is sprake van aantoonbare prestaties en kwalificaties van organisatie (integer); 

• Nh1816 is niet één van de vele donateurs; 

• Er is sprake van betrouwbaarheid overige subsidienten; 

• De SGD Nh1816 is bereid haar naam aan dit project verbinden; 

• Er zijn positieve exposure mogelijkheden. Er is naamsvermelding mogelijk en/of 
positieve exposure te verwachten; 

• Het project heeft bij voorkeur een familiaire karakter; 

• Het project heeft (of verwacht) een positieve maatschappelijke impact; 

• De reputatie komt op geen enkele wijze in het geding voor de SGD Nh1816, dan wel 
voor Nh1816 en/of haar stakeholders; 

• Het project past in het financiële kader van de SGD Nh1816. 
 
Extra beoordelingsstappen bij Partner/Sleutelprojecten: 

• Het project is geschikt voor een meerjarig, wederkerig partnership; 

• Er is verbinding mogelijk vanuit het partnership met de doelstellingen van de 
Coöperatie Nh1816; 

• Het project heeft landelijke uitstraling/bereik; 

• Het project is in zijn soort bewezen impactvol; 

• Het project en de organisatie passen bij het DNA van Nh1816 en/of haar 
stakeholders; 

 
De organisaties worden per e-mail geïnformeerd over het besluit van de SGD Nh1816 en, indien 
sprake is van een toekenning, de daaraan verbonden voorwaarden. Zoals de tijd waarbinnen het 
project gerealiseerd moet zijn om definitief voor de donatie/vergoeding in aanmerking te komen (in 
principe maximaal 2 jaar) en de gewenste exposure. 
 

7. Begroting en verdeling budgetten 
 
Het bestuur van de SGD Nh1816 komt tenminste drie keer per jaar samen voor de beoordeling van 
alle binnengekomen aanvragen in relatie tot het beschikbare budget. De SGD Nh1816 streeft naar 
een evenwichtige verdeling van het beschikbare budget en donaties/projecten over de vier 
categorieën (zie hoofdstuk 3).  
 
De wijze van verwerving van inkomsten 

• De Stichting doet niet aan werving van inkomsten.  

• De SGD Nh1816 heeft één schenker, namelijk Nh1816 Verzekeringen. 



 

Beleidsplan v2021 - Stichting Goede Doelen Nh1816 6 

Het beheer en besteding van het vermogen van de instelling 

• Het vermogen wordt beheerd door het bestuur van SGD Nh1816.  

• De inkomsten uit het stamvermogen en de schenking van Nh1816 Verzekeringen worden 
jaarlijks besteed. 

• De schenker heeft bepaald dat minimaal € 5.000.000 door het bestuur moet worden 
aangehouden als stamvermogen. 

• Bij toezegging van gelden op termijn worden deze onder het vastgelegd vermogen 
gereserveerd. 

• Meer financiële informatie over beheer, uitgaven en verantwoording is te vinden op 
www.goededoelennh1816.nl 

 
Vergoedingen 
De bestuursleden ontvangen een jaarlijkse onkostenvergoeding van € 2.500,-. 

http://www.goededoelennh1816.nl/

