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Inleiding
Internationaal Perscentrum Nieuwspoort (‘Nieuwspoort’) vervult een onmisbare functie in de
bevordering van het vrije woord en de vrije nieuwsgaring; het is de plaats in het centrum van
de landspolitiek waar pers, politici, voorlichters, lobbyisten en bestuurders van
maatschappelijke organisaties en bedrijven elkaar ontmoeten.
Voor u ligt het meerjarige beleidsplan van de Stichting Internationaal Perscentrum
Nieuwspoort (SIPN). Deze stichting is in het verleden opgericht om de missie en
doelstellingen van Nieuwspoort uit te voeren en in stand te houden.
In dit beleidsplan wordt een overzicht gegeven van de strategie, het beleid en het beheer van
Nieuwspoort in de jaren 2015-2018, de zittingstermijn van de huidige Raad van toezicht van
Stichting Internationaal Perscentrum Nieuwspoort.

Strategie en missie
Kernprincipes en uitgangspunten van Nieuwspoort
Het doel en de missie van Nieuwspoort is het promoten en het bieden van een platform van
en voor het vrije woord. Dit is opgenomen in de statuten. Nieuwspoort staat voor het vrije
woord en geeft ruim baan aan het politieke, maatschappelijke en culturele debat. Het
zalencentrum van Nieuwspoort staat dan ook open voor iedereen die er een persconferentie,
debat of bijeenkomst wil organiseren, dan wel wil bijwonen.
Nieuwspoort biedt een sociëteit voor haar Poorters. In de sociëteit geldt de
‘Nieuwspoortcode’: de journalistiek kan dingen horen in Nieuwspoort die nieuwswaardig zijn,
maar bron en plek blijven in de producties onvermeld. Door de samenkomst in de atmosfeer
van de sociëteit kunnen opiniemakers en journalisten in Nederland op een meer
ongedwongen manier in contact treden met de beleidsmakers en politici in Den Haag. Op dit
moment heeft Nieuwspoort 2200 Poorters en tientallen maatschappelijke organisaties die
hier regelmatig activiteiten organiseren.

Nieuwspoort heeft geen winstoogmerk. De opbrengsten uit de horeca-activiteiten van
Nieuwspoort en de ‘poortersbijdragen’ van de Poorters worden ingezet om de ideële
doelstelling van Nieuwspoort in stand te houden. Nieuwspoort streeft niet naar winst omwille
van de winst zelf. Dit blijkt uit het feit dat Nieuwspoort de met de activiteiten behaalde
opbrengsten ten goede laat komen aan haar doelstelling. Incidentele overschotten komen
direct ten goede aan de doelstelling of worden toegevoegd aan de reserves (zie verder bij
‘vermogen van de instelling’).
Organisatiestructuur van Nieuwspoort
Nieuwspoort is een stichting die in 1962 is opgericht als ‘Stichting Internationaal Perscentrum
Nieuwspoort’ (SIPN). Op 1 december 2015 zijn er circa 2200 Poorters (donateurs). De
stichting heeft de volgende organen:
- Bestuur/statutaire directie
- De raad van toezicht
- Het curatorium
Het bestuur is belast met het besturen van de stichting onder toezicht van de raad van
toezicht, waaronder de speerpunten van het beleid en de financiën. De verantwoordelijkheid
voor de dagelijkse gang van zaken en activiteiten in Nieuwspoort (inclusief de horeca en de
opbrengsten uit de zalenverhuur) ligt in de handen van de statutair directeur die tevens het
enige bestuurslid is. Deze bestuurder wordt aangeduid als ‘directeur/bestuurder’.
De raad van toezicht bestaat uit negen leden, waarvan er drie zijn gekozen uit de Poorters
van Nieuwspoort. Hiervan is één vertegenwoordiger afkomstig uit de journalistiek, één
afkomstig uit de voorlichting/lobbyisten en samenleving en één vertegenwoordiger afkomstig
uit de politiek. Vier leden zijn vertegenwoordigers van organisaties die zijn betrokken bij de
oprichting van Nieuwspoort. In 2015 zijn dit de Nederlandse Verenging van Journalisten
(NVJ) en de Buitenlandse Persvereniging (BPV), de gemeente Den Haag en de
voorlichtingsraad van de ministeries (VORA). Daarnaast kent de raad twee leden die zijn
benoemd op basis van deskundigheid. De zittingstermijn van gekozen leden is vier jaar en
deze raad van toezicht begon zijn zittingstermijn in februari 2015. Elk gekozen lid kan
maximaal twee zittingstermijnen vervullen.
Het curatorium heeft als taak gevraagd en ongevraagd het bestuur te adviseren en kent als
leden representanten uit verschillende sectoren van het publieke en maatschappelijke leven.
Ook vertegenwoordigers van de Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ), Het
genootschap van hoofdredacteuren, Logeion en de Parlementaire Persvereniging (PPV), zijn
lid van deze adviesraad. De president-curator is de voorzitter van de Tweede Kamer.

Beleid
Missie en activiteiten van Nieuwspoort
De activiteiten die in Nieuwspoort plaatsvinden, liggen in het verlengde van de missie van
Nieuwspoort: het promoten van de vrije nieuwsgaring. Vanuit deze missie worden
verschillende activiteiten georganiseerd. De meest ‘zichtbare activiteit’ is de wekelijkse
persconferentie van de minister-president in Nieuwspoort naar aanleiding van de besluiten
die zijn genomen in de ministerraad.
Nieuwspoort organiseert met grote regelmaat zelf activiteiten om het debat in Nederland aan
te zwengelen. Voorbeelden van dergelijke activiteiten zijn de jaarlijkse Kees Lunshoflezing,
het Nieuwspoort-rapporteurschap, Colleges en de debatten die worden georganiseerd in
samenwerking met o.a. Pro Demos, het Montesquieu Instituut, het Instituut voor Publiek en
Politiek en de Nacht van de Journalistiek. Tijdens deze debatten komen diverse
onderwerpen aan de orde. Van de positie van de ombudsman in Nederland tot de discussie
over de toekomst van de Europese Unie.
Nieuwspoort heeft ook een Kunstcommissie. Deze commissie organiseert zes tot acht
tentoonstellingen in Nieuwspoort per jaar. Naast vrije beeldende kunst gaat veel aandacht uit
naar de toegepaste grafische en fotografische kunsten. Daarin worden relaties gelegd met
thema’s en projecten uit de wereld van journalistiek, communicatie en politiek. Openingen
gaan veelal vergezeld van een toepasselijke lezing of debat en van catalogi of speciale
publicaties. Ook deze exposities staan primair in het verlengde van de doelstelling. Vaak
gaat het om kunstproducties van in eigen land vervolgde kunstenaars. Een ander voorbeeld
is de jaarlijkse tentoonstelling van een selectie van de foto’s, waarmee gedongen werd naar
de prijs van fotojournalist van het jaar.
In het zalencentrum van Nieuwspoort worden daarnaast persconferenties, lezingen,
boekpresentaties en debatten georganiseerd door verschillende externe organisaties zoals
politieke partijen, werkgevers- en werknemersorganisaties en het maatschappelijk
middenveld. De zalen staan ter beschikking aan iedere organisatie die een boodschap
wereldkundig te maken heeft.
In Nieuwspoort vinden wekelijks ‘Poorten’ plaats. Deze Poorten zijn thematisch opgezet.
Vertegenwoordigers vanuit de journalistiek, het maatschappelijk middenveld en bestuurders
en politici komen bij elkaar om over een bepaald thema te spreken. Voorbeelden zijn de
Onderwijspoort, Zorgpoort, Financiële Poort en Mobiliteitspoort. Een volledig overzicht van
de Poorten is opgenomen op www.nieuwspoort.nl.
Daarnaast gebruiken vertegenwoordigers uit alle hierboven genoemde categorieën met grote
regelmaat Nieuwspoort om met elkaar in contact te komen. Door deze maatschappelijke
interacties wordt Nieuwspoort al 55 jaar beschouwd als smeerolie in het publieke en politieke
debat.

Nieuwspoort vernieuwt
Om de functie van Nieuwspoort nog beter te profileren, wordt in de komende jaren (20152019) een professionaliseringsslag gemaakt. Zo worden bijvoorbeeld de bedrijfsprocessen
verder gerationaliseerd en de externe communicatie gemoderniseerd.
In het verlengde hiervan heeft het huidige bestuur van Nieuwspoort zich ten doel gesteld om
de komende jaren in te zetten op drie accenten: het aantrekken van contacten met meer
maatschappelijke (internationale) organisaties, meer aandacht voor jongeren in de driehoek
politiek-pers-public affairs in Den Haag (‘Jong Nieuwspoort’) en meer betrokkenheid van
leden van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal bij Nieuwspoort.
Daarnaast wil het bestuur de komende jaren verder investeren in de accommodatie om de
sociëteit en het zalencentrum representatiever te maken en om de infrastructuur neer te
leggen om bijvoorbeeld TV- en radioprogramma’s vanuit Nieuwspoort te kunnen uitzenden.
Deze investeringen hebben tot doel om de aantrekkelijkheid van Nieuwspoort te vergroten
en de continuïteit te waarborgen.
Werving van gelden/inkomsten van Nieuwspoort
De inkomsten van Nieuwspoort bestaan grofweg uit vier onderdelen:
1. Poortersbijdragen: de jaarlijkse bijdrage van de Poorters aan Nieuwspoort. De ruim
2200 Poorters betalen jaarlijks een bijdrage voor het Poorterschap.
2. Donaties van externe organisaties: Nieuwspoort ontvangt jaarlijks donaties van o.a.
de gemeente Den Haag, het Ministerie van Algemene Zaken en de directies
voorlichting van de verschillende ministeries voor het in stand houden van de
faciliteiten van Nieuwspoort.
3. Exploitatieresultaat uit de horeca-activiteiten van Nieuwspoort: de opbrengsten uit de
horeca-activiteiten en de zalenverhuur worden gebruikt voor het financieren van de
ideële activiteiten van Nieuwspoort.
4. Donaties van het comité ‘Vrienden van Nieuwspoort’: deze gelden worden ingezet om
de continuïteit van Nieuwspoort te verzekeren. Dit kan bijvoorbeeld door middel van
financiering van grote, incidentele uitgaven van Nieuwspoort zoals verbouwingen en
investeringen in bijvoorbeeld audiovisueel materieel of inventaris.
Uit de inkomsten van Nieuwspoort worden de activiteiten in Nieuwspoort gefinancierd. Een
groot deel van de kosten van Nieuwspoort bestaat uit de huur en onderhoud van het
gebouw, de inventaris en de personeelskosten van de algemene leiding en de
administratie/reservering en de kosten van het personeel in het zalen- en debatcentrum.
Daarnaast worden de activiteiten van Nieuwspoort, conform de doelstellingen en missie van
Nieuwspoort, gefinancierd. Hieronder vallen bijvoorbeeld de verschillende commissies
binnen Nieuwspoort (Activiteiten- en Kunstcommissie) en de jaarlijkse activiteiten zoals in
paragraaf 2 omschreven. In de jaarrekeningen van Stichting Internationaal Perscentrum
worden gedetailleerde overzichten van inkomsten en uitgaven opgenomen.

Beheer
Beheer van vermogen van de stichting
De stichting heeft een eigen vermogensopbouw. Hieronder wordt een overzicht gegeven van
de vermogensopbouw en de aanwending van dit vermogen.
De geconsolideerde balans van de Stichting Internationaal Perscentrum Nieuwspoort per 1
januari 2015 is als volgt:
Activa
Vaste activa
Materiele vaste activa
Vlottende activa
Voorraden
Debiteuren en overlopende activa
Effecten
Liquide middelen

€ 1.342.202

€ 42.665
€ 145.541
€ 764.545
€ 372.365
€ 1.325.116
€ 2.667.318

Totaal activa

Passiva
Eigen vermogen
Stichtings kapitaal
Algemene reserve
Bestemmingsreserve Vrienden
Bestemmingsreserve Verbouwing

€
€
€

136
406.278
€ 1.105.449
888.914
€ 2.396.777

Kortlopende schulden en overlopende passiva

€

270.541

Totaal passiva

€ 2.667.318

Beschikken over het vermogen van Nieuwspoort
Op grond van de statuten van de stichting en de feitelijke werkzaamheden heeft geen enkele
persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de stichting. Aldus kan geen enkele persoon
beschikken over het vermogen van de instelling als ware het eigen vermogen.
Besluiten over de inzet van vermogen of het aangaan van financiële verplichtingen moeten
worden genomen bij meerderheid van stemmen in het bestuur van de Stichting
Internationaal Perscentrum Nieuwspoort, onder goedkeuring van de raad van toezicht. In

paragraaf 2 is een omschrijving opgenomen van de samenstelling van het bestuur en raad
van toezicht.
Beloning beleidsbepalers
Het personeel van Nieuwspoort ontvangt een salaris conform de CAO voor Horeca. De
beloning van de directeur/bestuurder van Stichting Internationaal Perscentrum Nieuwspoort
wordt vastgesteld door de raad van toezicht en betaald vanuit Nieuwspoort. De
toezichthouders van Nieuwspoort en leden van het curatorium krijgen geen vergoeding en
deze functies zijn derhalve onbezoldigd.
Beschrijving administratieve organisatie
Stichting Internationaal Perscentrum Nieuwspoort, ook wel bekend onder de naam
Nieuwspoort. Fiscaal nummer: 2872857
De boekhouding bijgehouden door de boekhouder van Nieuwspoort onder leiding van de
directeur/bestuurder. De directeur/bestuurder rapporteert hierover aan de raad van toezicht
van Stichting Internationaal Perscentrum Nieuwspoort. Ieder jaar voert de accountant een
controle uit op de boekhouding en het financieel en administratief beheer van de Stichting
Internationaal Perscentrum Nieuwspoort.
Samenstelling bestuur
Bestaande uit een directeur-bestuurder:
-

De heer E.R. Janssen

Samenstelling raad van toezicht:

-

Leden
De heer W. Boom, voorzitter
M.L. de Zwart
E. Ziengs
W.H. Kok
M.A. Breedveld
K. Schweighöfer
M.A.I. Ducheine

-

R.M. Smit

-

H. van Moorsel

namens
categorie Poorters A
categorie Poorters B
categorie Poorters C
vertegenwoordiger VoRa
vertegenwoordiger NVJ
vertegenwoordiger BPV
vertegenwoordiger Gemeente
Den Haag
voor organisatie/Governancestructuur
voor financiën

