Hilleel Moerel Stichting ANBI 2020
1. Inleiding
Hilleel Moerel Stichting vermogen uit de nalatenschap van mevrouw E. Moerel-Roosendaal ,
hetwelk door de Vereniging Loge Hilleel aan de stichting werd overgedragen.
Het fiscaal nummer is 821800516
Contact adres: Sinjeur Semeijnsstraat 12, 1183 LE Amstelveen.
2. Organisatie
De organisatie van Hilleel Moerel bestaat uit het bestuur.
Bestuurders per ultimo 2018:








Orlando Heijmerink (voorzitter)
Hanny Schatz (vicevoorzitter)
Michael Swartz (secretaris)
Eron Wolf (penningmeester)
David Cohen Paraira (2e secretaris en 2e penningmeester)
Peter Sieradzki (lid)
Franklin Weisz (mentor)

3. Doelstelling
Het verlenen van financiële steun aan doelen die overeenkomen met de doelstellingen zoals
verwoord in de statuten van de B’nai B’rith Loge Hilleel, zomede het verlenen van materiële
steun aan Joodse instellingen, Joodse projecten en Joodse initiatieven,
het een en ander op basis vandoor het bestuur vastgestelde richtlijnen, vastgelegd in het
uitkeringsreglement.
4. Beleidsplan
Het bestuur beheert het vermogen en beoordeelt aanvragen voor materiele steun aan de
hand van het uitkeringsreglement.
Het vermogen werd en wordt zodanig belegd, dat er een stabiele jaarlijkse kasstroom uit de
beleggingen komt om de materiele steun te kunnen verlenen. Daarbij streeft het bestuur
ernaar 100% van die kasstroom daaraan te besteden, maar het bestuur kan dit percentage
hoger of lager stellen al naar gelang de meer structurele waardeontwikkeling van de
beleggingsportefeuille.
De hoofdsom van het vermogen zal niet worden aangetast, tenzij het bestuur van de
stichting daartoe besluit.
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Conform artikel 1a, eerste lid, onderdeel d jo. artikel 1b van de Uitvoeringsregeling
Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994, zal Hilleel Moerel Stichting niet meer vermogen
aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de materiele ondersteuning
conform haar doelstelling.
Het resultaat is zeer afhankelijke van gerealiseerde en ongerealiseerde koersresultaten.
Deze schommelen door de jaren heen en daarmee het resultaat eveneens. Komende jaren
zal het uitgavenbeleid ongewijzigd blijven, waarbij wordt beoogd de dividenden ter
beschikking te stellen aan uitkeringen en schenkingen. Er wordt zodoende de komende jaren
uitgegaan van een €0 koersresultaat.
5. Financiële verslaggeving
De jaarrekening wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar opgesteld en door
een registeraccountant gecontroleerd. Dit is in overeenstemming met de statuten van
Stichting Hilleel Moerel.
STAAT VAN BATEN EN LASTEN (in €)
2019

2018

Baten
Koersresultaat beleggingen
Resultaat dividend en rente
Totaal baten

468.141
98.710
566.851

93.346
93.436

Lasten
Koersresultaat beleggingen
Uitkeringen voor projecten
Kosten beleggingen
Bankrente en -kosten
Administratie en accountant
Totaal lasten

69.716
1.805
131
3.354
75.006

366.608
77.487
1.642
99
3.226
449.062

491.845

-355.626

Totaal resultaat
6. Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen géén beloning voor de door hen verrichte
werkzaamheden. Een vergoeding voor de gemaakte kosten is mogelijk.
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