Inleiding
Subsidieverstrekkers, zoals de NIISA, dienen zorgvuldig met hun financiële middelen om te gaan.
Enerzijds wordt zo veel mogelijk getracht het vermogen in stand te houden, anderzijds worden de
vruchten van dit vermogen aangewend om de joodse infrastructuur in Nederland te waarborgen en
te continueren.
Vermogen
Medio vorig jaar is het beleggingsbeleid verder aangescherpt. Er is een beleggingsstatuut en er zijn
criteria ontwikkeld waaraan het beleggingsbeleid kan worden getoetst.
Vruchten van het vermogen en subsidiebeleid
Het subsidiebeleid van de NIISA is een afgeleide van de statuten. Op basis van de statuten en de
ervaring van de bestuursleden komt een besluit tot subsidieverstrekking tot stand.
Gelet op de maatschappelijke discussies rondom ‘corporate governance’ (financiële
verantwoording) alsmede gelet op discussies binnen de joodse gemeenschap ten aanzien van
subsidieverstrekking is vastlegging van subsidiecriteria die de NIISA hanteert gewenst.
Criteria
1 De identiteit, de signatuur, de structuur en de doelstellingen van de subsidie-aanvrager
dienen bij de NIISA bekend te zijn en te passen binnen de doelstellingen en het beleid van
de NIISA.
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De subsidieaanvraag dient te passen binnen de doelstellingen en het beleid van de NIISA en
dient in beginsel binnen de begroting van de NIISA te worden verantwoord.
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De subsidie-aanvrager dient financiële transparantie te tonen onder andere door middel van:
a. Overlegging van een begroting;
b. Onderbouwing van het financieringstekort en/of het begrotingstekort;
c. Onderbouwing van de (deels) door de NIISA te financieren bovengenoemde
tekorten;
d. Overlegging van het meest recente jaarverslag met een daartoe behorende
goedkeurende accountantsverklaring, samenstellingsverklaring of verklaring van
decharge;
e. Bekendmaking van overige subsidiebronnen respectievelijk niet-gehonoreerde
subsidie-aanvragen.
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Periodiek (jaarlijks, voorafgaande én na afronding van het project) dient door de NIISA te
worden ontvangen:
a. Jaarrekening/rekening van baten en lasten met toelichting;
b. Begroting van baten en lasten;
c. Activiteitenoverzicht
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Indien de NIISA een meerjarige toezegging heeft gedaan aan de subsidie-aanvrager, wordt
een volgende ‘tranche’ van deze toezegging slechts uitgekeerd indien:
a. Punt 1 van deze criteria nog steeds geldig is;
b. de jaarlijks/periodiek toegezonden financiële stukken de NIISA tijdig bereiken en
conveniëren.

