Stichting Fronika Sanders Fonds
De naam
Mejuffrouw Frokina Sanders, naamgeefster van het fonds (let op de verwisseling van de tweede en derde
lettergreep in haar voornaam; zij noemde zich Fronika) werd geboren op 11 mei 1857 in Veendam. Zij is
omgebracht in Auschwitz op 19 februari 1943, op 85-jarige leeftijd.
Op 4 februari 1952 is de stichting opgericht door opperrabbijn Justus Tal, opperrabbijn (chacham) Salomon
Rodrigues Pereira, opperrabbijn Aron Schuster, prof dr David Cohen en mr Alfred Levy.
De oprichting van het fonds vloeit voort uit het testament dat mej. Sanders heeft opgesteld in 1936 en aangevuld in
1939, onder meer bepalend dat de laatste twee oprichters ook bestuursleden zouden zijn en dat het doel der
stichting zou zijn: bevordering in Nederland van wetenschap en maatschappelijke deugden op Joods-godsdienstige
grondslag.

Doelstelling
De Stichting heeft tot doel bevordering in Nederland van wetenschap en maatschappelijke deugden op Joodsgodsdienstige grondslag.

Contactgegevens
Postbus 7967
1008 AD Amsterdam

Kamer van Koophandel

41200658

RSIN/fiscaal nummer

816766265

Bestuurssamenstelling en de namen van de bestuurders
Bestuurders:
Rabbijn S. Evers, voorzitter
R.E. Vis

Beleidsplan
Werk dat de instelling doet
•
•
•

Ondersteuning verlenen aan het realiseren van projecten op Joods-godsdienstige grondslag.
Voor zover daartoe bij derden interesse en financiële draagkracht is, zelf optreden als organisatie die een
project realiseert op Joods-godsdienstige grondslag
Binnen het bestuur beleid voeren van interne beheersing van doelstelling en financiele middelen.

Manier waarop de instelling geld werft
•

Brieven schrijven met subsidieaanvragen

Beheer van het vermogen van de instelling
De instelling heeft een betaalrekening en een spaarrekening bij de ABNAMRO bank.

1

Besteding van het vermogen van de instelling
Uit de opbrengst van het vermogen worden bijdragen geleverd om de doelstelling, n.l. projecten op Joodsgodsdienstige grondslag mogelijk te maken. Dit betekent dat gezien het beperkte jaarlijks rendement, niet jaarlijks
maar om de zoveel jaar een rendement van meerdere jaren wordt benut om naast het tegengaan van de inflatie en
het dekken van verlies op beleggingen, primair bij te dragen aan projecten op Joods-godsdienstige grondslag.
De bestuurskosten zijn nihil.

Beloningsbeleid
De stichting kent geen beloningsbeleid. De samenstelling van het bestuur van de stichting is zodanig dat expertise
bestaat op bestuurlijk en financieel terrein en op het terrein van de doelstelling van de stichting. De bestuursleden
zijn vrijwilligers.

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten
In het verslagjaar heeft het bestyyr geen nieuwe activiteiten ontplooid.

Financiële verantwoording

Zie het bijgevoegde financieel jaarverslag 2016

Specifieke eisen
•
•
•

•
•
•

Alle algemeen nuttige activiteiten van de instelling zijn samen feitelijk en volgens de regelgeving van de
instelling zonder winstoogmerk.
De activiteiten van de instelling dienen feitelijk en volgens de regelgeving van de instelling voor 90% of
meer het algemeen doel.
De doelstellingen en activiteiten van de instelling zetten niet aan tot haat of het gebruik van geweld. Ook
zijn de instelling, de bestuurders, management of gezichtsbepalende personen hiervoor niet veroordeeld
in de afgelopen vier jaar.
Er is voldoende gewaarborgd dat een bestuurslid niet over vermogen van de instelling kan beschikken
alsof het zijn eigen vermogen is.
De instelling voldoet aan de publicatieplicht (website NIK.nl). Er is een nauwe relatie met het NIK.
Bij de opheffing van de instelling wordt het vermogen dat overblijft feitelijk en volgens de regelgeving van
de instelling besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.
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Balans per 31-12
2016
€

2015
€

ACTIVA
Vorderingen korte termijn
transitorische posten

456

732
456

liquide middelen
efftenrekening
spaarrekening
beleggingen

234
60.176
27.296

TOTAAL ACTIVA

732
408
59.444
26.903

87.706

86.755

88.162

87.487

88.122

87.454

PASSIVA
Kapitaal
Schulden korte termijn
transitorische posten

TOTAAL PASSIVA

40

32
40

32

88.162

87.487

Toelichting
De beleggingen bestaan uit obligaties en participaties die tegen beurswaarde zijn opgenomen

Overzicht baten en lasten

Baten
rente baten
opbrengst beleggingen
koerswinst beleggingen
totaal baten
Lasten
organisatiekosten
bankkosten
koersverlies beleggingen

2016
€

2015
€

456
63
330

732
0
190
849

0
181
0

922

0
129
0

totaal lasten

181

129

Resultaat

668

792

