Stichting ADL
BELEIDSPLAN 2017-2022
1. Inleiding
Stichting ADL is opgericht op 15 november 2013 bij notariële akte. ADL is de Arabische afkorting
voor de term rechtvaardigheid en maakt zich sterk voor een rechtvaardige samenleving in de
ruimste zin van het woord. De missie en visie worden hierna verder uiteengezet. In dit
beleidsplan wordt ook de werkwijze, de werkzaamheden, het beheer en de uitbesteding van het
vermogen uitgewerkt, zoals die ook vanuit de ANBI-regeling van de belastingdienst wordt
vereist. Stichting ADL is ook door de belastingdienst aangemerkt als algemeen nu beogende
instelling (ANBI).
2. Missie en visie
Missie & Doel
Zoals ook uit de statuten blijkt, heeft Stichting ADL als doelstelling: het ondersteunen van
mensen op het gebied van welzijn, cultuur, onderwijs, geloof, zorgverlening, armoede,
onderdrukking, discriminatie, eenzaamheid, sport of andere activiteiten van ideële aard en/of
het financieel ondersteunen van organisaties welke zulke activiteiten ondernemen. Stichting ADL
heeft daarbij geen winstoogmerk.
Stichting ADL tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
• Het verlenen van hulp alsmede het verstrekken van hulpmiddelen aan de kwetsbaren in de
samenleving met behulp van alle andere haar ten dienste staande wettige middelen;
• Het verstrekken van financiële bijdragen aan projecten die gericht zijn op de voorzieningen in
de primaire levensbehoeften van mensen;
• Het bevorderen van duurzame ontwikkelingen op het gebied van onderwijs, geloof, medische
zorg, voeding, water en inkomsten genererende activiteiten;
• Het bevorderen van het lichamelijke en geestelijke welzijn van degenen die lijden onder de
gevolgen van oorlog, armoede, natuurramp en vervolging;
• Het steunen van de wederopbouw van gemeenschappen na rampen en oorlogen;
• Het onderhouden van contacten met instellingen en/of personen;
• Voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord, zodat Stichting ADL haar bijdrage kan
leveren aan de rechtvaardigheid in de wereld, aan de evenwichtigheid tussen de armen en rijken
en tussen de zwakkeren en sterken.
Visie
Met de bovenstaande missie en doel wil Stichting ADL haar bijdrage leveren aan de verbetering
van de omstandigheden onder de armen, zwakkeren en onderdrukten in de wereld, opdat de
onevenwichtigheid tussen armen/zwakkeren en rijken/ sterken verminderd wordt. Daarmee
streeft Stichting ADL naar een betere en meer rechtvaardige wereld, zoals ALLAH (cc) en zijn
laatste dienaar en profeet Muhammed (vzmh) dat bevelen. De barmhartigheid en genade voor
de menselijkheid, als waarden van de Islam, vormen de inspiratiebron van de Stichting ADL.

3. Beleid en Werkzaamheden
Hierbij wordt nader ingegaan op de werkzaamheden (activiteiten) en beleid van de Stichting
ADL. Stichting ADL is van plan om in ieder geval de volgende acties in te zetten:
- Het werven van giften en/of fondsen ten behoeve van de uitwerking van de doelen zoals
gesteld onder punt 2. Daarbij kunnen de giften en/of fondsen gevraagd en ongevraagd afkomstig
zijn van donateurs, particulieren, bedrijven, instellingen en/of medefinancieringsorganisaties.
- Het bestuur en/of de vrijwilligers in opdracht van het bestuur zullen worden ingezet om
contacten te zoeken en te onderhouden met de verstrekkers van fondsen.
- Het bestuur, al dan niet in overleg met de betreffende vrijwilligers, kan voor een nader
concreet doel een project opstarten ter fondsenwerving die past bij de missie en visie van de
Stichting ADL.
Om de haalbaarheid en kwaliteit van de beleidswerkzaamheden te waarborgen kan Stichting
ADL zich laten ondersteunen en adviseren door een aantal (vaste) vrijwilligers en (professionele
en externe) adviseurs op het gebied van financieel beleid, communicatie (o.a. website), werving
sponsors en donateurs en uitvoering van projecten.
Stichting ADL hecht er veel waarde aan om met lage kosten donateurs en andere
belangstellenden op een aantrekkelijke en heldere manier informatie aan te bieden.
Stichting ADL zal de eigen website www.stichtingadl.nl en de website www.anbi.nl als
communicatiekanaal voor (potentiële) donateurs en vrijwilligers gebruiken. Op de website zal
informatie te vinden zijn over de Stichting ADL. Tevens zal ook mogelijk zijn om zich aan te
melden als donateur. De communicatie verloopt grotendeels digitaal. De werving van fondsen
zal ook op een directe en effectieve manier plaatsvinden door middel van contacten met
relaties, zowel privé als zakelijk.
4. Organisatie
Bestuur
Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid, financieel beheer, en de interne- en externe
communicatie. Stichting ADL heeft thans een bestuur bestaande uit 4 personen; een voorzitter,
een secretaris, een penningmeester en een bestuurslid. De bestuursleden genieten voor hun
werkzaamheden geen beloning. De bestuurders worden benoemd door het bestuur voor
onbepaalde tijd.
Het bestuur van Stichting ADL bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter : Burak Aktas
Secretaris : Mustafa Dagtasoglu
Penningmeester : Harun Ciftci
Bestuurslid : Salim Akyuz
Het bestuur vergadert minimaal twee keer per jaar en zo vaak als één bestuurslid dit wenselijk
acht. Tijdens de vergadering dient dit beleidsplan als uitgangspunt.
Een natuurlijk persoon of een rechtspersoon in de functie als bestuurder en/of beleidsbepaler
mag niet over het vermogen van de instelling beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. Dit
heet het ‘beschikkingsmacht criterium’. Concreet betekent dit dat geen van de bestuursleden
van de instelling een meerderheid van de zeggenschap heeft. Wat betreft de gedragscode voor

het bestuur staat integriteit in de meeste brede zin hoog in het vaandel. Dat betekent dat
tegenstrijdigheden tussen persoonlijke (financiële) belangen en het bestuurslidmaatschap
vermeden worden.
5. Financiën & Vermogen
Beheer en besteding van vermogen
Het vermogen van de Stichting ADL wordt met name gevormd door fondsen, giften en/of
donaties. Stichting ADL werkt met particulieren en organisaties die incidenteel of periodiek een
bedrag storten. Het vermogen is bescheiden en wordt beheerd door Stichting ADL zelf onder het
rekeningnummer: NL23ABNA0585069808.
Het jaarlijks verworven vermogen wordt veelal zo direct mogelijk besteed aan doelen en
(hulp)situaties genoemd onder punt 2. De indirecte kosten zijn minimaal en hebben louter
betrekking op uitgaven als bankadministratie- en overboekingkosten, organisatiekosten,
eventuele reisdeclaraties en overige onkostendeclaraties. De bestuurders ontvangen geen
beloning voor hun werkzaamheden. De kosten die bestuursleden maken voor vergaderingen,
reizen etc. komen voor rekening van de Stichting ADL .
Alle kosten worden in beginsel verantwoord in de periode waarop zij betrekking hebben. Alle
opbrengsten (schenkingen) worden als opbrengst verantwoord in het boekjaar waarin zij door
de stichting worden ontvangen. De jaarlijkse begroting en jaarrekening worden door de
penningmeester opgesteld en door het bestuur vastgesteld.
Aldus vastgesteld door het bestuur.
Haarlem, 2017.

