Stichting Fables
opgericht in 1981 te Amsterdam

_________________________________________________________________________________

Beleidsplan en overzicht
Inleiding
Stichting FABLES is een algemeen nut beogende instelling met als doestelling (i) het doen van
giften of schenkingen aan kerkelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of andere in het
algemeen nut beogende instellingen en (ii) het doen van uitkeringen met een ideële of sociale
strekking. De stichting heeft geen winstoogmerk en onderneemt geen bedrijfsactiviteiten.
Organisatie
Het bestuur van de stichting bestaat op dit moment uit een drietal leden (statutair bepaald) die zo
vaak als nodig vergaderen, maar tenminste twee keer per jaar. De volgende hebben op dit
moment zitting in het bestuur: de heren Drs D. de Swaan (voorzitter), Mr. A. Tuinier
(penningmeester) en Dr. M. Schrijver (secretaris). De bestuursleden zijn onafhankelijk en
ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning. Het bestuur voorziet zelf in ontstane
vacatures en benoemt een voorzitter uit zijn midden. De door de stichting gevoerde administratie
en gepubliceerde jaarstukken worden gecontroleerd door accountantskantoor Mazars.
Werkzaamheden
De werkzaamheden van (het bestuur van) de stichting bestaan uit het beheren van het vermogen
van de stichting, het selecteren van goede doelen conform bovenstaande doelstellingen en
controle op de uitvoering van aan goede doelen verstrekte giften.
Fondsenwerving
De fondsenwerving is in beheer bij het bestuur. Het vermogen van de stichting kan groeien door
inkomsten uit beleggingen en verzekeringen, legaten, schenkingen en erfstellingen, en door
bijdragen van derden. Het bestuur doet niet aan actieve fondsenwerving. Het bestuur zal zich
voor wat betreft fondsenwerving de komende jaren met name richten op vermogensgroei door
inkomsten uit beleggingen. Eventuele schenkingen en bijdragen van derden worden in vreugde
aanvaard.
Vermogensbeheer
De stichting heeft als beleid het dagelijkse beheer van het vermogen onder te brengen bij een
gekwalificeerde vermogensbeheerder. Op dit moment heeft het bestuur van de stichting het
beheer van het vermogen uitbesteed aan Bank ten Cate. Jaarlijks wordt de performance van de
vermogensbeheerder geëvalueerd. De voorzitter en de penningmeester van het bestuur hebben
regelmatig contact met een senior account manager van Bank ten Cate. Het vermogen van de
stichting is belegd conform een gematigd defensief beleggingsprofiel; een belangrijk deel van het
vermogen is belegd in vastrentende waarde.
Besteding vermogen
Het rendement op het vermogen van de stichting en eventuele schenkingen van derden wordt
aangewend om uitkeringen van ideële of sociale strekking te doen. In de bijlage is een kopie van
het huishoudelijk reglement opgenomen. In de praktijk komt het er op neer dat het bestuur
tweemaal per jaar uitkeringen doet. Het grootste deel van de uitkeringen is bestemd voor ideële
projecten in Israel ten behoeve van kinderen, jongeren en jongvolwassenen.
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Bijlage I – Huishoudelijk reglement

1. Er wordt niet gegeven voor individuele hulp
2. Er wordt niet gegeven voor exploitatie
3. Er wordt bij voorkeur gegeven aan projecten die betrekking hebben op
kinderen, jongeren en jongvolwassenen
4. Er wordt bij voorkeur gegeven aan projecten met een joodse signatuur
5. Ook niet op naam gestelde aanvragen worden behandeld
6. De aanvragers moeten een financieel jaarverslag kunnen overleggen,
uitzonderingen daargelaten
7. Het bestuur vergadert tenminste 2 maal per jaar. Een voorjaarsvergadering in
april/mei en een najaarsvergadering in oktober/november
8. Fables keert bij voorkeur uit na de voorjaars- en/of najaarsvergadering
9. Per jaar wordt besloten of en zo ja welk deel van de opbrengst van het
kapitaal uitgegeven wordt c.q. aan het kapitaal wordt toegevoegd
10. Fables doet niet aan actieve fondsenwerving. Giften aan Fables worden op
gepaste wijze toegejuicht en in vreugde aanvaard
11. Giften van Fables zijn in het algemeen anoniem
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