
Beleidsplan Stichting Vrienden van het Joods Educatief Centrum Crescas 
 
Stichting Vrienden van het Joods Educatief Centrum Crescas, hierna de Stichting heeft de volgende 
contactgegevens: 
Adres: Kastelenstraat 80, 1083 DE te Amsterdam 
Telefoonnummer.: 020 640 238 
E-mail adres: info@crescas.nl 
RSIN nummer 808384260 
KvK nummer: 34111935 
Bankrekening nummer: NL42 ABNA 0461 9246 68 
 
Strategie 
De Stichting is opgericht op 3 februari 1999 (laatste statutenwijziging 21 december 2004) met als 
doel:  
a. Het bijeenbrengen van gelden ten behoeve van Stichting Joods Educatief Centrum Crescas; 
b. Het beheren en in stand houden van de verkregen middelen. Dit betrof in eerste instantie een 

van de Rijksoverheid ontvangen bedrag ten behoeve van Stichting Joods Educatief Centrum 
Crescas. 

 
De Stichting heeft de facto tot doel om de werkzaamheden van Stichting Joods Educatief Centrum 
Crescas, hierna Crescas, mogelijk te maken en op lange termijn te borgen.  
De inkomsten van de Stichting bestaan uit eenmalige bijdragen, zoals die van de Rijksoverheid in 
2005, subsidies, donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten, alsmede andere verkrijgingen en 
baten.  
In de afgelopen jaren heeft de Stichting de exploitatieverliezen van Crescas gedekt uit de opbrengst 
van het eenmalig van de Rijksoverheid verkregen vermogen, het geleidelijk interen op het kapitaal en 
verder uit donaties en schenkingen.  
Het bestuur van de Stichting, dat een personele unie vormt met het bestuur van Crescas, heeft in 
2017 geconstateerd dat de opbrengsten van de nog resterende middelen, noch het vermogen zelf 
toereikend zijn om Crescas op lange termijn te kunnen voortzetten. Daarom is enerzijds een 
ingrijpende bezuinigingsoperatie ingezet bij Crescas en tegelijkertijd de fondswerving geïntensiveerd. 
Verschillende stichtingen, waaronder organisaties die zich specifiek richten op Joodse en educatieve 
doelen zijn aangeschreven of persoonlijk benaderd. Dit heeft geresulteerd in eenmalige toezeggingen 
voor 2017 en 2018 met uitzicht op continuering daarvan.  
Aangezien Crescas de ANBI status heeft, maar voor de Stichting deze status nooit is aangevraagd, 
lopen vooralsnog alle donaties via de exploitatierekening van Crescas. Het bestuur acht het wenselijk 
dat dit via de Stichting geschiedt en heeft daartoe actie ondernomen om ook de Stichting in de 
eerste helft van 2018 een ANBI status te laten verwerven. Dit beleidsplan vormt onderdeel van de 
daartoe noodzakelijke documentatie.  
 
Werving en vermogensbeheer 
De Stichting werft haar vermogen voornamelijk onder charitatieve instellingen en particulieren. De 
Rijksoverheid heeft te kennen gegeven voorlopig geen nieuwe bijdrage te overwegen. De Stichting 
benadert potentiële gevers via schriftelijke of persoonlijke contacten. Daarnaast staat op de website 
van Crescas een banner met de oproep te doneren. Hierop komen jaarlijks particuliere giften binnen.  
Het doel van de fondswerving is om voldoende middelen bijeen te brengen om de activiteiten van 
Crescas op lange termijn te kunnen voortzetten. Indien dit niet zelfstandig mogelijk zal blijken, of dat 
op termijn minder wenselijk lijkt, beoogt het bestuur in ieder geval de herkenbaarheid en eigenheid 
van Crescas binnen een groter verband duidelijk zichtbaar te houden.  
 
De effectenportefeuille is ondergebracht bij ABN AMRO MeesPierson, afdeling Instituten en Charitas. 
Het bestuur van de Stichting neemt zelf de beleggingsbeslissingen. Binnen haar gelederen is daartoe 



voldoende professionele kennis aanwezig. De Stichting beschikt voorts over zowel een rekening 
courant als diverse spaarrekeningen bij ABN AMRO Bank. Voor transacties dienen altijd twee 
bestuursleden, dan wel één bestuurslid tezamen met de directeur van Crescas te fiatteren via het 
elektronisch bankiersysteem van ABN AMRO Bank. De Stichting boekt vrijwel alleen gelden over naar 
Crescas. Behoudens bank- en accountantskosten bestaan de uitgaven van de Stichting immers 
uitsluitend uit bijdragen aan de exploitatie van Crescas.  
 
Bestuur 
Het bestuur van de Stichting vormt een personele unie met het bestuur van Crescas. Bestuursleden 
ontvangen geen enkele financiële tegemoetkoming voor hun werkzaamheden en sinds 2018 ook 
geen vergoeding voor gemaakte kosten, zoals reiskosten.  
De bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd. 
Het bestuur bestaat per 1 maart 2018 uit de volgende personen: 
De heer D. Simon, vicevoorzitter 
De heer drs. P.D.H. Minco RBA, secretaris 
De heer mr. E.A. Meijer, penningmeester 
Mevrouw drs. S.F. Polak, lid 
Mevrouw C.A. Suissa-Runne, lid 
Het voorzitterschap is sinds 13 februari 2018 vacant en zal op korte termijn worden ingevuld. 
 
Inkomsten en bestedingen 2017 
 
Baten 
Rentebaten 270 
Dividenden 25.320 
Waardewijzigingen effecten 14.656 

Totale opbrengsten 40.246 
 
Lasten 
Bankkosten 4.515 
Accountantskosten 2.750 
Verkoopkosten effecten 485 
Bijdrage aan Stichting Crescas 272.268 

Totale uitgaven 280.018 
 
Negatief bedrijfsresultaat 239.772 
 
Het vermogen van de Stichting bedroeg eind 2017 nog circa € 817.000. 


