
Beleidsplan Edli Foundation - Den Haag 2020 2022 
 
Inleiding 
Het beleidsplan heeft betrekking op de periode augustus 2020 tot augustus 
2022 
 
Organisatie 
De Edli Foundation heeft, conform ANBI regelgeving een bestuur, dat 
beslissingen neemt over het beleid en de toekenning van donaties. 
 
Doelstelling 
De Edli Foundation heeft als doel het ondersteunen van organisaties en 
activiteiten, die zich richten op kinderen, jongeren en ouderen, vooral 
indien zij kansarm of kwetsbaar zijn. 
Hoewel de foundation bij de invulling van deze doelstelling interesse heeft 
in het ondersteunen van organisaties en activiteiten met een Joods 
karakter, staat zij toch open voor algemene verzoeken die passen in de 
doelomschrijving.  
Het ondersteunen van organisaties en activiteiten kan zowel de vorm 
aannemen van subsidies als van andere vormen van maatschappelijk 
investeren, zoals het geven van een laagrentende lening, een garantie etc.  
De foundation concentreert zich bij de bovengenoemde werkzaamheden 
vooral op Nederland en Israël.  
Los van het bovengenoemd primaire doel van de foundation (kansarme en 
kwetsbare kinderen, jongeren en ouderen in vooral Nederland en Israël) 
kunnen andere activiteiten worden gesteund door de foundation, ook 
buiten Nederland en Israël, voorzover het gaat om algemeen nuttige 
activiteiten. 
 
Projecten 
Projecten worden beoordeeld met de bovenvermelde doelstelling als 
leidend criterium. Tot dusverre zijn donaties gedaan binnen de volgende 
rubrieken: 
-kinderen en jongeren in Nederland (bijv Westerbork- educatief project, de 
Weekend school, Movies that Matter) 
-kinderen en jongeren in Israël (Marianne’s Early Childhood Center) 
-ouderen in Nederland (bijv de stichting Cefina, CIDI) 
-Ouderen in Israël (bijv Holocaust slachtoffers) 
-andere donaties die het algemeen nut dienen (VU oncologie onderzoek, 
aging) 
 



Projecten kunnen zowel meerjarig zijn en daarmee vaak van een 
substantieel karakter, of zij kunnen eenmalig zijn en van geringe omvang. 
Er is geen limiet gesteld aan het aantal keren dat een organisatie een 
beroep op de Foundation kan doen. Met sommige NGO’s bestaat een 
samenwerking over een lange reeks van jaren, zoals met het MECC in 
Israël. zelfs bij lange meerjarige partnerships zijn er geen garanties op 
continuering van de relatie, na afloop van lopende subsidies. projecten 
worden door leden van de RvA bezocht om op die wijze de voortgang, 
successen en uitdagingen van een project te begrijpen. 
 
Communicatiebeleid ten aanzien van de donaties 
De foundation voert geen actieve communicatie beleid over de gesteunde 
project naar de buitenwereld: het is niet nodig omdat geen gebruik wordt 
gemaakt van externe donaties; het is ook niet wenselijk omdat de middelen 
van de foundation zowel financieel als qua stafbezetting te gering zijn.  
Door middel van actieve communicatie zou een stroom verzoeken kunnen 
worden gegenereerd, die niet kan worden gefinancierd en waarin men 
organisaties en mensen moet teleurstellen.  
 
Inkomsten 
De Edli Foundation heeft niet als taak of als doel om actief fondsen te 
werven. Het vermogen van de foundation wordt met name bepaald door 
structurele donaties. Doordat in goede jaren meer inkomsten als donaties 
binnenkomen dan er uitgaan als verplichtingen, wordt een eigen vermogen 
gevormd. Dit stelt de foundation in staat ook in slechte jaren nieuwe 
project verplichtingen aan te gaan. 
 
Financieel beleid 
In overeenstemming met de statuten wordt eenmaal per jaar, zes maanden 
na het einde van het boekjaar, de jaarrekening opgesteld. De jaarrekening 
wordt in beginsel opgesteld conform richtlijn 640 van de Raad voor de 
Jaarverslaglegging voor organisaties zonder winst streven. de aldus 
opgestelde jaarrekening wordt goedgekeurd en vastgesteld door de 
meerderheid van het bestuur, ter bevestiging waarvan de jaarrekening 
wordt getekend door de bestuursleden, maar in ieder geval door de 
voorzitter samen met minimaal één van de bestuursleden.  
 
Bezoldiging en onkosten bestuur 
Het bestuur van de Edli foundation ontvangt geen bestuursvergoeding voor 
de uitoefening van de functie als bestuurder van de Foundation. een 
vergoeding van onkosten en vakantiegeld is mogelijk.  
 
 


