
 
 
 
Beleid Stichting Fonds Gouda750 “Geef Gouda Door” 
 
De stichting “Fonds Gouda750, Geef Gouda door” is opgericht op 5 november 2019 te Gouda met 2 
belangrijke doelstellingen:  
1) Verdelen van geld over de initiatieven in het kader van Gouda750 
2) Werven van middelen t.b.v. Gouda750 door bijvoorbeeld subsidie, sponsoring of crowdfunding 
 

1. Wat is Gouda750 
Gouda, de stad van Hollandsche historie bij uitstek, is in 2022 jarig. We vieren dit 750- jarige jubileum 
voor, door en met de stad. Het feest wordt gevierd tussen medio juli 2021 tot eind augustus 2022. 
 
Het jubileum is het moment om terug kijken én vooruit te blikken. Geef Gouda door! is niet voor niets 
het thema van Gouda750. Want Gouwenaars geven al eeuwen de stad aan elkaar door: Gouda is 
waar we wonen, ontmoeten en ontvangen.  
 
Inwoners, verenigingen en organisaties worden door het project Gouda750 gestimuleerd en 
geactiveerd om activiteiten en evenementen te organiseren om het jubileum te vieren. Dit kunnen 
bijvoorbeeld sportevents zijn, een bijzondere tentoonstelling, schoolprojecten, (ongewone) 
ontmoetingen of speciale edities van bestaande evenement.  
 
Het thema Geef Gouda door staat niet alleen centraal voor de activiteiten en evenementen in het 
feestjaar, maar ook in de letterlijke zin; wat geven we door aan de volgende generatie. Dit kan dus ook 
betekenen dat het activiteiten en evenementen zijn die iets nalaten voor Gouda bijv. een boek, een 
kunstwerk of een terugkerend evenement.  
In het feestjaar, maar ook daarna, blijvend, terugkerend in opmaat naar het volgende jubileum! 
 

2. Missie van de stichting 
Gouda750 is groter dan alleen het Fonds. Het Fonds is als financier een schakel in een groter 
programma. Dit wordt aangestuurd door een stuurgroep waarin diverse vertegenwoordigers van 
bedrijven en organisaties zitten, een brede vertegenwoordiging van de Goudse samenleving, en de 
gemeente Gouda.  
De doelstellingen van het Fonds geven al behoorlijk duidelijk aan wat haar rol is in de festiviteiten voor 
Gouda750, namelijk het werven en verdelen van geld zodat Gouda750 gevierd kan worden.  
 
Het Fonds heeft dan ook de volgende missie; 
Het Fonds fungeert als het loket voor de financiering van Gouda750. Zowel voor initiatiefnemers die 
financiering zoeken, als voor bedrijven/ inwoners die willen sponsoren.  
 

3. Wie kan terecht bij het Fonds 
Het Fonds is er dus voor initiatiefnemers van activiteiten of evenementen en voor bedrijven en 
inwoners die Gouda750 een warm hart toedragen en financieel willen bijdragen.  
Aan welke voorwaarden initiatiefnemers, projecten en evenementen moeten voldoen, wordt 
gepubliceerd op de website www.gouda750.nl/fonds.  
Via de website wordt ook gecommuniceerd over de aanvraagronden en de projecten die een bijdrage 
ontvangen via het Fonds. 



 
4. Werven van middelen 

Om activiteiten en evenementen te kunnen financieren, werft het Fonds middelen. Hiervoor wordt 
naast subsidie van de gemeente Gouda, ook op andere manieren geld geworven. Denk aan 
sponsorpakketten voor bedrijven, crowdfundingsacties en donaties.  
Hoe dit gebeurt, is uitgewerkt in een sponsoringsplan.  
 

5. Algemeen 
5.1 Geen winstoogmerk 

De stichting Fonds Gouda750 “Geef Gouda Door” heeft geen winstoogmerk. Het Fonds streeft niet 
naar winst omwille van de winst zelf. Dit blijkt uit het feit dat zij de behaalde opbrengsten ten goede 
laat komen aan haar eerste, primaire doelstelling. 
 

5.2 Bestuur 
Het Fonds Gouda750 “Geef Gouda Door” wordt in beginsel bestuurd door 3 bestuursleden. De leden 
van het bestuur worden benoemd voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid van 
verlengingen van telkens 2 jaar. Voor het aftreden van de leden van het bestuur hanteert het bestuur 
een rooster van aftreden. 
 
Het bestuur bestaat uit de volgende personen: 
De heer J.A. de Leeuw (voorzitter) 
De heer G.W. Bouwmeester (penningmeester) 
Mevrouw G.A. Witvoet (secretaris) 
 
Daarnaast heeft de stichting een Raad van Toezicht. De raad van toezicht bestaat uit een afvaardiging 
van de stuurgroep Gouda750. 
 

5.3 Beloningsbeleid 
De bestuursleden en de raad van toezicht ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning. 
Eventuele onkosten worden in beperkte mate vergoed. Dit is vastgelegd in het stichtingsreglement. 
 


