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ANBI gegevens voor het internet:  



 Naam: Hilleel Moerel Stichting  
Fiscaal Nummer: 821800516  
Contact gegevens: Straat van Gibraltar 40, Amstelveen  

 Bestuurssamenstelling: 
o Voorzitter: F.S. Weisz  
o Vice-voorzitter: O. Heijmerink 
o Secretaris: H. M. Schatz 
o 2e Secretaris: D. P. Cohen Paraira 
o Penningmeester: O. Heijmerink 
o 2e Penningmeester: D. P. Cohen Paraira 
o Mentor: K. M. Slager 
 

 Beleidsplan: Zie onder  
 Beloningsbeleid: Er is geen beloningsbeleid. Alle werkzaamheden worden zonder beloning 

uitgevoerd door de directie en alle bestuursleden, ze ontvangen slechts een onkostenvergoeding 
voor hun diensten 

 Doelstelling: De stichting heeft ten doel de bevordering van de geestelijke, zedelijke en materiële 
ontwikkeling van de mensheid in het algemeen en van de joden in het bijzonder. 

 Onderstaand een opsomming van een aantal organisaties waaraan een uitkeringen is gedaan: 
o Terreurslachtoffers (Hineni) 
o Joods Bijzonder Onderwijs 
o SBB Lodge Carmel Sofia 
o Stichting Denk en Herdenk 
o Ouderen tehuis 
o Jongeren activiteiten (avondeten, jong euro song festival, studenten) 
o St. De Verhalenman 
o Verzetsmuseum 
o Weeshuis Tivka (via CIA) 
o Zichron Menachem 
o Lening Hilleel Huis 

 

 Financiële verantwoording: 
 

Onderwerp 2011 2012 2013 2014 2017/2018 
Uitkeringen aan instellingen €71.962 € 61.827 €69.478 €56.092 ±€70.000 
Algemene kosten €2.109 €1.728 €2.770 €4.025 ±€3.500 

Baten €-96.683 €242.114 €346.774 €182.566 ±€75,000 

Resultaat €-170.754 €178.559 €274.526 €122.442 ±€0 

 

Bovenstaand is het financieel overzicht over de afgelopen jaren opgenomen. In de komende jaren zal het 
uitgavenbeleid in lijn liggen met deze jaren. De Baten bestaan hoofdzakelijk uit gerealiseerde en 
ongerealiseerde koersresultaten en zijn dientengevolge moeilijk te prognosticeren. 
Er wordt uitgegaan van een €0 koers resultaat 
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Vooraf 
Voor u ligt het beleidsplan van de Hilleel Moerel Stichting Amsterdam. Het plan omvat een  
overzicht van de doelstellingen en werkzaamheden en geeft inzicht in de werving, het beheer en  
de besteding van de fondsen.  
Deze versie van het beleidsplan heeft betrekking op de jaren vanaf 2011. Zo nodig zal het  
bestuur van de stichting dit beleidsplan jaarlijks actualiseren.  
Het bestuur van de Hilleel Moerel Stichting ,  
  
Voorzitter   Vice Voorzitter 
F. S. Weisz   O. Heijmerink 
 
Secretaris   2e Secretaris 
H.M. Schatz   D. P. Cohen Paraira 
 
Penningmeester  2e Penningmeester 
O. Heijmerink   D. P. Cohen Paraira 
 
Mentor  
K.M. Slager  
 
 
Datum: 14-05-2017  
 



Beleidsplan Hilleel Moerel Stichting Amsterdam   Pg. 4 

1. Doelstelling en actueel beleid  
Het door de Hilleel Moerel Stichting te voeren beleid concentreert zich op haar statutaire 
doelstelling.  
 

Het doel van de stichting luidt als volgt:  
 
Het verlenen van financiële steun aan doelen die overeenkomen met de doelstellingen zoals verwoord in 
artikel 3 van de statuten van B’nai B’rith Loge Hilleel no 986, zomede het verlenen van materiële steun 
aan Joodse instellingen, Joodse projecten en Joodse initiatieven.  
 
De doelstellingen van B’nai B’rith Loge Hilleel no. 986, zoals vermeld in artikel 3 van de statuten, luiden 
als volgt:  
 
Lid 1  
De stichting heeft ten doel de bevordering van de geestelijke, zedelijke en materiële ontwikkeling van de 
mensheid in het algemeen en van de joden in het bijzonder.  
 
Lid 2  
Onder het doel van de stichting wordt tevens begrepen het onder de joden bevorderen van de 
persoonlijke eer van haar leden, het gelegenheid geven tot weldadigheid, het verlenen van hulp aan 
behoeftigen en aan slachtoffers van vervolging en van discriminatie, het bescherming verlenen aan 
weduwen en wezen, alsmede het dienen van wetenschap en kunst. 
 
Lid 3  
De stichting tracht dit doel te bereiken door zelfstandig, dan wel in samenwerking van de andere loges 
van B’nai B’rith over de gehele wereld of met andere rechtspersonen:  

1. middelen bijeen te brengen ter bestrijding van de kosten aan de verwezenlijking van het doel 
verbonden; 

2. informatie in enigerlei vorm te verspreiden over onderwerpen die voor het doel van de stichting 
bevorderlijk zijn; 

3. andere wettige middelen welke voor het doel van de stichting bevorderlijk zijn. 
 
Hilleel Moerel Stichting is opgericht in 2009 en is nader aangegaan voor onbepaalde tijd. Sinds deze 
datum heeft zij zich intensief ingezet voor het verlenen van financiële steun aan slachtoffers van 
vervolging en van discriminatie, het bescherming verlenen aan weduwen en wezen, alsmede het dienen 
van wetenschap en kunst. 
Projecten zullen worden aangetrokken middels een website en via het eigen netwerk van het bestuur. 
 

2. Werkzaamheden  
De werkzaamheden van Hilleel Moerel Stichting zijn gericht op ondersteuning van onder andere 
geestelijke, zedelijke en materiële ontwikkeling van de mensheid in het algemeen en van de joden in het 
bijzonder.  
Hieronder een opsomming van een aantal organisaties waaraan ondersteuning is verleend: 

o Terreurslachtoffers (Hineni) 
o Joods Bijzonder Onderwijs 
o SBB Lodge Carmel Sofia 
o Stichting Denk en Herdenk 
o Ouderen tehuis 
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o Jongeren activiteiten (avondeten, jong euro song festival, studenten) 
o St. De Verhalenman 
o Verzetsmuseum 
o Weeshuis Tivka (via CIA) 
o Zichron Menachem 
o Lening Hilleel Huis 



3. Werving van fondsen  
Het vermogen van Hilleel Moerel Stichting is gevormd door het ontvangen legaat van mevrouw 
Moerel. Op korte termijn is geen zicht op andere donateurs te ontvangen bedragen. 
 

4. Beheer van fondsen  
De fondsen van Hilleel Moerel Stichting (zijn bescheiden en) zijn ondergebracht bij een 
vermogensbeheerder, waarbij grote voorzichtigheid wordt betracht. Er is alleen belegd in fondsen 
die defensief zijn en relatief goede dividenden geven. Jaarlijks wordt ongeveer € 70.000 besteed 
aan de binnen doelstelling passende doelen.  
 
Alle opbrengsten en kosten van Hilleel Moerel Stichting worden verantwoord in de periode waarop 
zij betrekking hebben. Alle opbrengsten (schenkingen) worden als opbrengst verantwoord in het 
boekjaar waarin zij door de Hilleel Moerel Stichting worden ontvangen. Het doel van Hilleel Moerel 
Stichting is om jaarlijks niet meer dan 10% uit te geven aan indirecte/algemene kosten.  
Deze kosten hebben met name betrekking op uitgaven als bankadministratie- en 
overboekingskosten, inschrijving kamer van koophandel en overige onkostendeclaraties. De 
administratie wordt uitbesteedt aan een administratiekantoor.  
 

5. Besteding van fondsen  
De komende jaren zal Hilleel Moerel Stichting haar vermogen voornamelijk aanwenden voor het 
verlenen van financiële steun aan de onder punt 2. genoemde werkzaamheden. Jaarlijks zal Hilleel 
Moerel Stichting minimaal één bestuursvergadering houden waarin de actuele en toekomstige 
werkzaamheden en ondersteuningen van de stichting zullen worden besproken. De werkzaamheden 
en ondersteuningen worden binnen Hilleel Moerel Stichting uitgevoerd door het bestuur. Van alle 
bestuursvergaderingen worden notulen gemaakt. Voor zover Hilleel Moerel Stichting haar vermogen 
niet direct aanwendt ter nastreving van haar doelstelling, Zal zij dit vermogen beleggen in defensieve 
fondsen. De bestuurders ontvangen geen beloning, maar slechts een onkostenvergoeding voor hun  
diensten.  
 

6. Prognose 
Hilleel Moerel Stichting heeft de volgende inkomsten, uitgaven en kosten.  
 

Onderwerp 2011 2012 2013 2014 2017/2018 
Uitkeringen aan instellingen €71.962 € 61.827 €69.478 €56.092 ±€70.000 
Algemene kosten €2.109 €1.728 €2.770 €4.025 ±€3.500 

Baten €-96.683 €242.114 €346.774 €182.566 ±€75,000 

Resultaat €-170.754 €178.559 €274.526 €122.442 ±€0 

 

Bovenstaand is het financieel overzicht over de afgelopen jaren opgenomen. In de komende jaren zal het 
uitgavenbeleid in lijn liggen met deze jaren. De Baten bestaan hoofdzakelijk uit gerealiseerde en 
ongerealiseerde koersresultaten en zijn dientengevolge moeilijk te prognosticeren. 
Er wordt uitgegaan van een €0 koers resultaat 
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7. Rechtsvorm, inschrijving, fiscaalnummer  
Hilleel Moerel Stichting is een fonds en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Amsterdam 
onder nummer 34374571, vestigingsadres Lorentzplein 4, 2012 HG Haarlem.  
 
Het bestuur bestaat uit zevental bestuurders. Het voorzitterschap is in handen van de Heer F.S. 
Weisz, het vice-voorzitterschap is in handen van de Heer O. Heijmerink. De  
Penningmeesterschap van Hilleel Moerel Stichting is in handen van de heer O. Heijmerink, Tweede  
Penningmeester is de Heer D.P Cohen Paraira. De secretariaat is in handen van Mevrouw H.M. 
Schatz is en tweede secretaris is de heer D.P. Cohen Paraira. De mentorschap is in handen van de 
Heer K.M. Slager  
 
Het fiscaal nummer van de stichting is 821800516.  


