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Inleiding 

Het NIOD Fonds is de onafhankelijke steunstichting van het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust en 

Genocidestudies. De donaties komen volledig ten goede aan bijzondere projecten en activiteiten van het 

NIOD op het terrein van de studie en documentatie van massaal geweld en genocide, in het bijzonder de 

Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. Dit beleidsplan wordt ieder jaar ter vergadering bijgesteld. 

Doelstelling 

Stichting NIOD Fonds heeft ten doel de ondersteuning van onderzoek, collecties en overige activiteiten 

van het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies van de Koninklijke Nederlandse 

Academie van Wetenschappen in de ruimste zin van het woord en voorts al hetgeen daarmee 

rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

Werkzaamheden van de stichting 

Het NIOD Fonds zal dit doel bereiken door: 

- Het verwerven en beheren van giften, erfstellingen en legaten of anderszins verkregen 

financiële middelen, voor zover passend binnen de doelstelling van de stichting; 

- Het werven van ondersteuning in de meest brede zin van het woord; 

- Het ondersteunen van het NIOD in de ruimste zin van het woord. 

Ontvangen donaties en nalatenschappen zijn tot nu toe verkregen door een jaarlijkse mailing aan 

‘vrienden van het NIOD’, donateurs die eerder al een geldbedrag schonken, en als tegenprestatie een 

boek van een NIOD-medewerker ontvingen. Het bestuur is van mening dat door kansen in de 

fondsenwervende markt te benutten, de inkomsten van het Stichting NIOD Fonds kunnen groeien, 

waardoor meer onderzoek naar oorlog, massaal geweld en genocide verricht kan worden. 

Deze proactieve aanpak zal in 2020-2021 gericht worden op zichtbaarheid en herkenbaarheid van het 

Stichting NIOD Fonds bij (potentiële) donateurs. Ook zal geïnvesteerd worden in de relatie met 

(potentiële) donateurs. 

Het Fonds kent een eigen bestuur, waarvan de leden afkomstig zijn uit alle geledingen van de 

samenleving. Het bestuur stelt de doelen van het fonds vast en wijst de middelen toe, zulks in 

overeenstemming met het doel waarvoor de giften worden gedaan. 

Vermogen en beheer 

Het vermogen van Stichting NIOD Fonds zal worden gevormd door subsidies en andere bijdragen, giften, 

erfstellingen en legaten en alle andere verkrijgingen en baten. Alle schenkingen kunnen worden 

overgemaakt op NL48 INGB 0000 7575 99, tnv Vrienden NIOD. Het NIOD Fonds staat als stichting 

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder RSIN-nummer 816777263. 

Doneren kan op verschillende manieren. U kunt kiezen voor een eenmalige schenking of periodieke 

schenking. Daarnaast is het mogelijk om het NIOD Fonds op te nemen in uw testament. Ook is het 

mogelijk om vanaf €25.000 een fonds op naam binnen het NIOD Fonds op te zetten: een fonds met een 

bijzondere doelstelling waar het gaat om toekenningen van middelen door het bestuur. 

Meer informatie hierover kunt u vinden in onze folder.  



Bestedingsbeleid 

Besteding van het vermogen gebeurt conform de statutaire doelstellingen van de stichting. De middelen 

van de Stichting kunnen worden ingezet voor: 

- Substantiële projecten voorgedragen door het NIOD en administratieve kosten en andere 

kosten die daaruit voortvloeien; 

- Kosten, die gepaard gaan met de verwerving van fondsen ter financiering van de door het NIOD 

voorgedragen substantiële projecten.  

Jaarlijks wordt door het bestuur een aantal doelen voorgesteld waarvoor geworven wordt.  


