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Stichting Bada
1. Inleiding
In onderstaand beleidsplan heeft het bestuur van Stichting Bada (‘de Stichting’) haar beleid vastgelegd.
De Stichting richt zich primair op de in paragraaf 3 genoemde doelen. De werkzaamheden van de
Stichting zijn omschreven in paragraaf 4.
Eventuele wijzigingen van dit beleidsplan worden vastgesteld in de bestuursvergadering.
2. Organisatie
De organisatie van de Stichting bestaat uit het bestuur.
Bestuurders:
•
•
•

De heer U.A. van Gelder (voorzitter)
De heer J.A. van Horzen (bestuurder)
De heer J.J. Markuszower (bestuurder)

Op grond van de statuten van de Stichting en haar feitelijke werkzaamheden, heeft geen enkele persoon
doorslaggevende zeggenschap binnen de Stichting. Geen enkele persoon kan beschikken over het
vermogen van de Stichting als ware het eigen vermogen.
3. Doelstelling
De statutaire doelstellingen van de Stichting zijn:
a) Het doen van uitkeringen aan liefdadige, sociale- en charitatieve instellingen, dan wel elders die
een algemeen maatschappelijk of een Joods traditioneel belang beogen.
b) Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De Stichting heeft geen winstoogmerk zoals blijkt uit de feitelijke werkzaamheden. De Stichting streeft
niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit blijkt uit het feit dat de Stichting de met activiteiten
behaalde opbrengsten ten goede laat komen aan haar doelstelling.
Zoals blijkt uit artikel 12.5 van de statuten zal een batig liquidatiesaldo moeten worden besteed ten
behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling of van een
buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een
soortgelijke doelstelling heeft.
4. Activiteiten / inkomsten en uitgaven
Werven van fondsen
De Stichting zal niet actief doen aan fondsenwerving. De bezittingen van de Stichting zullen
hoofdzakelijk bestaan uit giften die zij hoopt te ontvangen van andere partijen. De giften die Stichting
Bada ontvangt betreffen zowel eenmalige giften als lijfrentes.
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Stichting Bada
Besteding van fondsen
Alle giften worden rechtstreeks gebruikt ter ondersteuning en verwezenlijking van haar doelstelling. De
Stichting streeft ernaar om de in een jaar ontvangen giften zoveel mogelijk in het jaar van ontvangst te
besteden conform haar doelstelling.
Beheer van fondsen
De Stichting ontvangt en besteedt haar giften via een bankrekening. In overeenstemming met artikel
1a, eerste lid, onderdeel d jo. artikel 1b van de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen
1994, zal de Stichting niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit
van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstelling. Verder vermeldt de Stichting in
haar financiële administratie – waar nodig – het doel waarvoor het vermogen wordt aangehouden,
alsmede een motivering voor de omvang van dat vermogen. Voor de continuïteit van de stichting is
doorgaans een beperkt bedrag aan middelen benodigd, bijvoorbeeld voor het dekken van
(administratie) kosten e.d.
Het bestuur van Stichting Bada vergadert tenminste één keer per jaar. De door Stichting Bada ontvangen
verzoeken tot het doen van giften worden dan besproken. Ook worden verzoeken gedurende het jaar
beoordeeld. Indien positief wordt besloten op een verzoek volgt kort daarna de overmaking van een
gift. Daarnaast maakt Stichting Bada ook zelfstandig giften over aan instellingen die het bestuur
selecteert.
5. Financiële verslaggeving
De jaarrekening wordt gepubliceerd binnen zes maanden na afloop van het boekjaar.
6. Beloningsbeleid
De leden van het bestuur ontvangen géén beloning voor de door hen verrichte werkzaamheden. Een
vergoeding voor de gemaakte kosten is mogelijk.

Namens het bestuur van Stichting Bada,

U.A. van Gelder (voorzitter)
Maart 2019
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