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1. Inleiding 
 
Voor u ligt het beleidsplan van de Noer Foundation voor de periode 2015-2018. Hierin vindt u het actuele 
beleid, zoals vastgesteld door het bestuur. Het beleidsplan zal indien nodig jaarlijks worden aangepast.  
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2. Organisatie 

 

2.1 Noer Foundation 

Contactgegevens 
Noer Foundation 
Mignonpad 12 
3816 ET Amersfoort 

 
Website: www.noerfoundation.com  
Bank:  NL29 INGB 0006 7378 94 
KvK:  62399748  
RSIN:  854802897 
Rechtsvorm: stichting  
 

2.2 Over ons 

Noer Foundation zet zich in voor humanitaire projecten. Noer Foundation wilt diegenen bereiken die in hun 
kansen en mogelijkheden het meest uitgesloten worden door armoede, verblijf in achtergestelde gebieden of 
andere vormen van maatschappelijke uitsluiting. Noer wilt zich met name inzetten voor (wees)kinderen, sociaal 
zwakkeren en gehandicapten. Noer kent geen winstoogmerk en beoogt het algemeen belang te dienen. De te 
behalen opbrengsten komen ten goede van onze doelstellingen.  
 
Structurele armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling staat bij Noer Foundation centraal. Zij doet dit 
vanuit een op de Islam geïnspireerde maatschappelijke verantwoordelijkheid. De belangrijkste 
aandachtsgebieden zijn: 
 

 armoedebestrijding 
 schoon drinkwater 
 gezondheidszorg 
 onderwijs 

 
2.3 Doelstellingen 

 Projecten ten behoeve van duurzame ontwikkeling en structurele armoedebestrijding te 
initiëren of te ondersteunen. Projecten die geen winstoogmerk hebben kunnen in 
aanmerking komen voor ondersteuning.  

 Het verrichten van handelingen die in de ruimste zin verband houden of bevorderlijk 
kunnen zijn voor structurele armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling. Noer wilt 
zich met name inzetten voor (wees)kinderen, sociaal zwakkeren en gehandicapten. De 
belangrijkste aandachtsgebieden zijn armoedebestrijding, schoon drinkwater, 
gezondheidszorg en onderwijs.  

 

2.4 Bestuur 

Het bestuur bestaat uit: 
 

 Ismail El-Khalki  Voorzitter 
 Hakim Rahaoui  Penningmeester 
 Mohamed El Karti  Secretaris  

 
De bestuursleden en vrijwilligers van Noer Foundation ontvangen geen onkostenvergoeding. Zij zetten zich 
volledig belangeloos in. Eventuele onkosten worden in principe door de bestuurders zelf gedragen. De 
opbrengsten komen hierdoor volledig ten goede van onze doelstellingen.  
  

http://www.noerfoundation.com/
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3. Financiën  

Voor de realisatie van de doelstellingen van Noer Foundation is de stichting aangewezen op giften en donaties. 
Noer Foundation werft gelden ten behoeve van de opgestelde doelstellingen, te denken valt aan benefiet 
bijeenkomsten, sponsoring en collectes. Zij richt zich met name op het bedrijfsleven en individuele donateurs. 
Onze visitekaartje is in eerste instantie onze website.  
 
Als stichting streven we er heel bewust naar om onze organisatie- en overheadkosten zo beperkt mogelijk te 
houden. We streven ernaar om de beheerkosten niet meer te laten bijdragen dan 5%. Het bestuur van Noer 
Foundation zet zich belangeloos in voor de stichting en beheert het vermogen van Noer Foundation. Noer 
Foundation houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene 
werkzaamheden ten behoeve van de doelstellingen van Noer Foundation. 
 


