Beleidsplan

Stichting Nachamoe is gevestigd aan de Passage 7 (7642 GH) te Wierden.
Fiscaal nummer: 8034.24.760

De doelstellingen van stichting Nachamoe zijn:
1. stichting Nachamoe heeft als doel christenen op te wekken tot solidariteit met- en inzet
voor Israël.
2. stichting Nachamoe tracht haar doel onder andere te bereiken door:
- het geven van informatie;
- het verlenen van hulp aan mensen in nood;
- alle andere wettige middelen.

Het actueel beleid van stichting Nachamoe is:
1.
2.
3.
4.
5.

er op gericht zoveel mogelijk financiële hulp te verlenen aan mensen in nood;
solidariteit opwekken met- en inzet voor Israël;
het geven van informatie aan donateurs en belangstellenden;
het onderhouden van contacten zowel in Israël als in Nederland;
informatieverzameling in verband met de inhoud van de doelstelling.

De werkzaamheden van de stichting Nachamoe zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

het verlenen van financiële hulp aan mensen in nood in Israël;
financiële administratie door de penningmeester;
secretariële werkzaamheden door de secretaris;
het promoten van de doelstelling van de stichting, zowel via de website als via
bijeenkomsten;
nieuwsverspreiding via nieuwsbrief en website;
het onderhouden van contacten zowel in Israël als in Nederland;
eventueel werkbezoeken van enkele bestuursleden aan Israël eens per twee à drie jaar;
het houden van bestuursvergaderingen;
evalueren functioneren bestuursleden eens per drie jaar.
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Wijze van werving van gelden
Stichting Nachamoe ontvangt haar inkomsten door middel van giften. Deze giften worden
hoofdzakelijk gegeven door particulieren. Verder ontvangt zij haar inkomsten door middel
van:
1. donaties en bijdragen;
2. schenkingen, erfstellingen, legaten en lastbevoordelingen;
3. en eventuele andere verkrijgingen.

Wijze waarop de stichting Nachamoe de fondsen beheert, besteedt en uitkeert:
1. Stichting Nachamoe beheert de fondsen via bankrekeningen, zoals rekening-courant.
2. Donaties die geschonken worden voor hulp aan mensen in nood worden voor 100%
besteed aan families in financiële nood in Israël. Verder besteedt de stichting een zeer
laag bedrag aan noodzakelijke administratieve onkosten, zoals postzegels voor
nieuwsbrieven, kaarten en administratieve kosten in Israël. Deze onkosten worden
verrekend uit een saldo verkregen door rente en giften zonder specifiek doel.
3. De werkbezoeken naar Israël eens per twee à drie jaar worden deels bekostigd door
donaties ten behoeve van dit doel en deels bekostigd door de betreffende bestuursleden
zelf.

Bestuur
Stichting Nachamoe heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het beheer van het
vermogen.
Het bestuur bestaat uit 4 personen, te weten een voorzitter, een secretaris, een
penningmeester en een bestuurslid. De stemverhouding van het bestuur is gelijkelijk
verdeeld. Beslissingen worden gezamenlijk genomen.
Het bestuur komt minimaal 2 maal per jaar samen voor een bestuursvergadering. Van deze
vergaderingen worden steeds notulen gemaakt.
Onder verantwoordelijkheid van het bestuur worden de volgende activiteiten verricht:
- het opzetten en begeleiden van projecten;
- het selecteren van bestemmingsdoelen.
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Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. De taken die hierbij horen
zijn onder meer:
- jaarlijks een jaarrekening vaststellen en goedkeuren;
- beheren van gelden;
- besteden van de gelden en creëren van voorzieningen.
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden.

Uitgeoefende activiteiten:
1. financiële administratie.
2. secretariële werkzaamheden;
3. contact onderhouden met zowel Nederlandse donateurs als contactpersonen in Israël.
Dit contact wordt zowel telefonisch als schriftelijk onderhouden.
4. het op verzoek houden van spreekbeurten.

Goedgekeurd door het bestuur van stichting Nachamoe
januari 2022
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