Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Internationaal Perscentrum Nieuwspoort
4 1 1 5 1 5 5 9 0 0 0 0

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres
Telefoonnummer

Lange Poten 10
0 7 0 3 4 6 9 4 4 0

E-mailadres

administratie@nieuwspoort.nl

Website (*)

www.nieuwspoort.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

0 0 2 8 7 2 8 5 7

Levensbeschouwing - Politiek
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
1 9

Aantal medewerkers (*)
Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Janssen, Eric Roland

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

Stichting Internationaal Perscentrum Nieuwspoort heeft ten doel het oprichten en het
beheren van een internationaal perscentrum te 's-Gravenhage. Het internationaal
Perscentrum Nieuwspoort is een ontmoetingsplaats van en servicecentrum met
faciliteiten voor jounalisten, voorlichters, PR/PA-functionarissen, politici en
vertegenwoordigers van organisaties en bedrijven.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

De activiteiten die in Nieuwspoort plaats vinden 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. Daarnaast organiseert Nieuwspoort met
grote regelmaat zelf activiteiten om het debat in Nederland aan te zwengelen,
organiseert Nieuwspoort jaarlijks tentoonstellingen, worden in het zalencentrum
diverse activiteiten georganiseerd (persconferenties, lezingen, debatten etc), en
worden thematische overleggen ("Poorten") georganiseerd. Door deze
maatschappelijke interacties wordt Nieuwspoort al bijna 60 jaar beschouwd als
smeerolie in het publieke en polititeke debat.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De inkomsten van Nieuwspoort bestaan grofweg uit vier onderdelen:
1. Poortersbijdragen: de jaarlijkse bijdrage van de Poorters aan Nieuwspoort. De ruim
2000 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
ideele activiteiten van Nieuwspoort.
4.Donaties van het comite "Vrienden van Nieuwspoort": Deze gelden worden ingezet
om de continuiteit 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.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

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 van het beleidsplan omschreven.

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

https://www.nieuwspoort.nl/over-nieuwspoort/organisatie/

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Statutaire bestuur: De beloning van de directeur / bestuurder van Stichting
Internationaal Perscentrum Nieuwspoort wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht
en betaalt vanuit Nieuwspoort. Leden van het beleidsbepalend orgaan: De
toezichthouders van Nieuwspoort en leden van het curatorium krijgen geen vergoeding
en deze functies zijn derhalve onbezoldigd.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

https://www.nieuwspoort.nl/over-nieuwspoort/organisatie/

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

https://www.nieuwspoort.nl/over-nieuwspoort/organisatie/

Open

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 1

Balansdatum

Activa

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

45.739

€

1.750

Materiële vaste activa

€

105.339

€

188.299

Financiële vaste activa

€

297.183

€

785.989

€

448.261

€

976.038

+

Voorraden

€

15.178

€

17.830

Vorderingen &
overlopende activa

€

458.671

€

191.122

Effecten

€

Liquide middelen

€

1.153.974

€

+

798.696

+
€

1.627.823

1.007.648

+

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

€

2.076.084

31-12-2021

Continuïteitsreserve

€

102.794

€

-28.337

Bestemmingsreserve

€

1.589.174

€

1.609.007

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

31-12-2020 (*)

€
€

+
€

€

€

Totaal

+

Passiva

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

384.116

Totaal

€

2.076.084

+
€

1.983.686

https://www.nieuwspoort.nl/over-nieuwspoort/organisatie/

+
€

1.691.968

1.580.670

€

403.016

€

1.983.686

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

1.710.113

€

1.360.325

Subsidies van overheden

€

43.109

€

43.109

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

€

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

11.322

Giften

€

Financiële baten
Overige baten

€

+

€
€

43.109

+
43.109

€

8.322

11.322

€

8.322

€

62.213

€

€

115.308

€

+

277.789

+

+

€

1.942.065

€

1.689.545

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

256.410

€

196.696

Verstrekte subsidies & giften

€

Aankopen en verwervingen

€

49.421

€

56.089

Communicatiekosten

€

207.710

€

210.595

Personeelskosten

€

988.985

€

1.103.468

Huisvestingskosten

€

72.471

€

88.156

Afschrijvingen

€

158.774

€

86.032

Financiële lasten

€

1.778

€

15.188

Overige lasten

€

95.218

€

123.576

Som van de lasten

€

1.830.767

€

1.879.800

Saldo van baten en lasten

€

111.298

€

-190.255

Som van de baten

Lasten

+

€

+

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

https://www.nieuwspoort.nl/over-nieuwspoort/organisatie/

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

https://www.nieuwspoort.nl/over-nieuwspoort/organisatie/

Open

