STICHTING VAN HET JODENDOM VAN BELGIE
Nederlandstalige afdeling
48, Lange Herentalsestraat – 2018 Antwerpen – tel: +32 (0)3 231 58 48
e-mail: stichting.vlaanderen@fjo.be
www.fjb-sjb.be

DE DOELSTELLINGEN VAN DE STICHTING
(uitreksel uit de statuten)

Inleiding

“Vijfenvijftig jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog en na het beëindigen van de nauwgezette
onderzoeken in opdracht van de Belgische Regering, achtte deze laatste het rechtvaardig, gegrond en
noodzakelijk om aan de eisen van de joodse gemeenschap tegemoet te komen. De joodse gemeenschap
maakte aanspraak op de gespolieerde, gestolen en/of achtergelaten goederen ten gevolge van de Tweede
Wereldoorlog en de gevolgen ervan en verzocht de Regering deze terug te geven aan de rechtmatige
eigenaars of hun rechtstreekse erfgenamen. Ook zal deze schadeloosstelling ervoor zorgen het voortbestaan
van de joodse gemeenschap te verzekeren en dit door projecten te realiseren op zowel filantropisch, sociaal,
cultureel als religieus vlak.
Artikel 3:

De Stichting van het Jodendom van België, een erkende instelling van algemeen nut, “is opgericht met als
doel de gespolieerde of achtergelaten joodse bezittingen op Belgische bodem tussen 1940 en 1945 en
waarvoor geen enkele rechthebbende of erfgenaam werd gevonden (…)”
Haar taak is “het beheren van het onaantastbare kapitaal van de Stichting, het periodiek verdelen van de
interesten van dit kapitaal zodat het voortbestaan van de joodse gemeenschap verzekerd is (…). De
aanvragen voor subsidies of projecten moeten worden voorgelegd aan de Stichting door één of meerdere
instellingen (…) voor zover het betreft;











De herinnering aan de Shoah
Het maatschappelijk werk in de breedste zin van het woord
De opvoeding
De erediensten en alles wat erbij hoort
De cultuur
De solidariteit en de steun aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, in het bijzonder de
overlevenden van de Shoah, inbegrepen zij die pas na de bevrijding in België zijn komen wonen
De solidariteit met personen die, net als de joodse gemeenschap, tijdens de tweede oorlog het
slachtoffer waren van discriminaties, racistische vervolgingen of “raciale” deportaties, zoals bv. de
zigeuners
De solidariteit met personen die geen lid zijn van de joodse gemeenschap, zoals bv. de Belgische
Rechtvaardigen onder de Naties
De strijd tegen antisemitisme en onverdraagzaamheid
Het wetenschappelijk en historisch onderzoek naar joodse onderwerpen of betrekking hebbende tot
de Tweede Wereldoorlog
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Aanvraag voor financiële steun voor een project
Deze formulieren moeten uiterst op 28 februari 2018 in het bezit zijn van de Stichting.
(GELIEVE IN DRUKLETTERS TE SCHRIJVEN)
Enkel aanvragen die met dit formulier zijn ingediend, zullen worden behandeld.

NAAM VAN HET PROJECT

DE AANVRAGER VAN HET PROJECT (1)






Naam
Adres
Telefoon
Fax
Email

WAAR ZAL HET PROJECT WORDEN UITGEVOERD







Naam
Adres
Telefoon
Fax
Email
contactpersoon

VERANTWOORDEIJKE VAN HET PROJECT (2)






Naam
Adres
Telefoon
Fax
Email
(1) Indien het project wordt voorgesteld door een persoon en niet door een instelling, gelieve bij deze
aanvraag te voegen: een C.V. en 2 referentiebrieven
(2) Indien het project uitgaat van een instelling, de contactpersoon vermelden
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BESCHRIJVING VAN HET PROJECT (gelieve u te beperken tot dit kader)

3

CATEGORIE WAARTOE DIT PROJECT BEHOORT (het bijhorend vakje aanvinken)
Opvoeding/cultuur

herinnering aan de Shoah

religie

maatschappelijk









onderwijs



andere



OMSCHRIJVING WAAROM HET PROJECT OVEREENKOMT MET DE DOELSTELLINGEN VAN DE STICHTING

TOTALE KOSTPRIJS VAN HET PROJECT

BUDGET:


Uitgaven
- personeel
- werking
-materiaal
- algemene kosten
- andere



Inkomsten
- gebruikelijke wijze van subsidie
- andere aanvragen voor subsidie en
aangevraagde bedragen
- reeds toegekende bedragen

BEDRAG SUBSIDIE GEVRAAGD AAN DE STICHTING
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AARD VAN DE VRAAG:
(gericht of terugkerend)

VERANTWOORDING:
VERANTWOORDING VAN DE FINANCIËLE NOOD:

KALENDER VAN HET PROJECT (aanvang, etappen, einde):

DATUM:
HANDTEKENING
NAAM VAN DE ONDERTEKENAAR:
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