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1. Inleiding

In onderstaand beleidsplan legt het bestuur van Stichting Limmoed Nederland het actuele beleid vast.

Dit beleidsplan is vastgesteld door het bestuur. Het beleidsplan zal jaarlijks aangepast worden indien

nodig.

2. Strategie

2.1 Kernprincipes van Stichting Limmoed Nederland Statutaire doelstelling

2.1.a Doelstelling

De doelstelling van Stichting Limmoed Nederland is opgenomen in artikel 2 van de statuten en luidt als

volgt.

1. De stichting heeft ten doel Joden in Nederland te stimuleren en te ondersteunen bij:

a) De ontwikkeling van hun Joodse identiteit in al haar facetten;

b) Het uitbreiden van hun Joodse kennis;

c) Al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk

kan zijn, het een en ander in de breedste zin van het woord.

2. De stichting tracht haar doel te bereiken door het organiseren van een breed scala aan educatieve,

sociale en culturele activiteiten, gericht op zowel het collectief als het individu.

3. De stichting richt zich op alle Joden in Nederland en werkt onafhankelijk van enig kerkgenootschap.

2.1.b Afwezigheid winstoogmerk

Stichting Limmoed Nederland heeft geen winstoogmerk en de leden van het bestuur ontvangen geen

beloning voor hun werkzaamheden. In artikel 4.6 van de statuten staat hierover: de leden van het

bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de

door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

2.1.c Bestemming liquidatiesaldo

Zoals blijkt uit artikel 12.6 van de statuten zal een batig liquidatiesaldo zoveel mogelijk worden besteed

overeenkomstig het doel van de stichting.
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3. Beleid

3.1 Te verrichten werkzaamheden van de instelling

Stichting Limmoed Nederland organiseert jaarlijks een één- of meerdaags evenement Limmoed, live

en/of online. Er worden lezingen en/of workshops aangeboden over de meest uiteenlopende

onderwerpen met als doel het uitbreiden van de Joodse kennis en het (verder) ontwikkelen van de

Joodse identiteit, overeenkomstig met artikel 2 van de statuten.

3.2 Werving en beheer van gelden

De instelling werft gelden ten behoeve van de doelstelling door middel van de volgende

wervingsactiviteiten:

∙ Aanvraag van subsidies bij charitatieve instellingen

∙ Donaties van particulieren

∙ In voorkomend geval het ontvangen van schenkinen, erfstellingen en legaten

De subsidies en donaties die Limmoed ontvangt zijn bedoeld om de organisatie van het jaarlijkse

evenement dekkend te krijgen. Het vermogen van Limmoed is beperkt en beheerkosten zijn niet

voorzien.

3.3 Vermogen van de instelling

De instelling houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de

voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de instelling, inclusief een redelijke

reserve.

3.4 Bestedingsbeleid

Stichting Limmoed Nederland besteedt de verkregen inkomsten conform de doelstelling (artikel 2 van de

statuten) aan de projecten die in paragraaf 3.1 van dit beleidsplan zijn beschreven.

3.5 Beschikken over het vermogen van de instelling

Geen enkele (rechts)persoon van Stichting Limmoed Nederland heeft doorslaggevende zeggenschap

binnen de instelling. Aldus kan geen enkele (rechts)persoon beschikken over het vermogen van de

instelling als ware het eigen vermogen, conform de inschrijving van alle (rechts)personen bij de Kamer

van Koophandel als gezamenlijk bevoegd.
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4. Overige

4.1 Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen conform de bepaling in artikel 4.6 van de statuten voor de door hen

in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan eventueel een vergoeding voor

gemaakte onkosten. Voor niet-beleidsbepalende werkzaamheden wordt geen vergoeding uitgekeerd, alle

uitgevoerde werkzaamheden vinden op vrijwilligersbasis plaats. De stichting heeft geen personeel in

dienst.

4.2 Beschrijving administratieve organisatie

Voor de beschrijving van de administratieve organisatie wordt verwezen naar de jaarrekening van

Stichting Limmoed Nederland. Deze wordt jaarlijks door de penningmeester opgesteld en wordt door

een kascommissie gecontroleerd, bestaande uit 2 vrijwilligers van de Limmoed organisatie die

niet-bestuurslid zijn.

4.3 Publicatieplicht

Stichting Limmoed Nederland voldoet aan haar publicatieplicht door middel van website

www.limmoed.nl

---~~~---

4

http://www.limmoed.nl/

