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Algemene Gegevens 
Statutaire naam: Nederlands-Israëlietisch Instelling voor Sociale Arbeid 
Adres: Postbus 7967, 1008 AD Amsterdam 
Kvk: 34226693  
RSIN: 002955672 
Email: info@niisa.nl 
Website: www.niisa.nl 
 
Algemene doelstelling 
De doelstelling van de NIISA is het uitoefenen van sociale zorg (armenzorg) en kerkelijke sociale zorg 
binnen het gebied van de NIHS aan leden van de NIHS, waaronder mede begrepen is de kerkelijke 
sociale zorg en behartiging van die takken van sociale zorg waarmee de NIHS het zelfstandige 
onderdeel van de kerkgenootschap belast. En het versterken van de joodse infrastructuur en 
identiteit, binnen het gebied van de NIHS, mits gericht op het versterken van het NIHS gedachtegoed 

Bestuur 
De bestuursleden van de stichting worden benoemd door het bestuur van de NIHS.Het bestuur van 
de stichting bestond in 2021 uit: 
De heer J. Markuszower, voorzitter  
De heer U. van Gelder, penningmeester 
Mevrouw S. Elburg, secretaris, commissie Individuele Hulpverlening 
Mevrouw R. van Praag, commissie Individuele Hulpverlening 
 
Beloningsbeleid  
De stichting heeft 0.15 fte personeel in dienst. De beloning is marktconform. De leden van het 
bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.  
 
Beleidsplan 
Het beleidsplan vindt u hier: https://niisa.nl/wp-content/uploads/2017/10/2006-Criteria-subsidie-
verstrekking-def.pdf 
 
Activiteiten van het bestuur  
De kerntaken van de stichting is het uitoefenen van sociale zorg (armenzorg) en kerkelijke sociale 
zorg binnen het gebied van de NIHS aan leden van de NIHS, waaronder mede begrepen is de 
kerkelijke sociale zorg en behartiging van die takken van sociale zorg waarmee de NIHS het 
zelfstandige onderdeel van de kerkgenootschap belast. En het versterken van de joodse 
infrastructuur en identiteit, binnen het gebied van de NIHS, mits gericht op het versterken van het 
NIHS gedachtegoed 

Financieel 
De jaarrekening werd op 11 mei 2022 goedgekeurd tijdens de vergadering : https://niisa.nl/wp-
content/uploads/2022/05/Jaarrekening-2021-NIISA-website-publicatie-versie.pdf 
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