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Naamgeving van de stichting 
Ernest Israëls heeft als maat van de maatschap BOOM Delft Israels/Stofberg verschillende 
innovaties op het gebied van duurzaam bouwen bedacht en uitgevoerd.

Na zijn overlijden in 2017 wil deze stichting zijn werk voorzetten en nieuwe innovaties op dit 
gebied in de breedste zin stimuleren en financieel ondersteunen.


Doel 
Het doel is hiermee een bijdrage te leveren aan het verminderen van de milieudruk tengevolge

van bouwen en wonen, en het bevorderen van een duurzame energietransitie.

De stichting heeft geen winstoogmerk.


Voor zover ons bekend is er geen fonds dat investeert in niet bewezen innovaties op dit gebied. 
Dit terwijl er wel veel uitvindingen worden gedaan die door gebrek aan steun, vaak gedoemd zijn 
op de plank te blijven liggen. Dit willen wij voorkomen. 

Als iemand een innovatief idee op het gebied van duurzaam bouwen heeft dat verder ontwikkelt

moet worden kan zij/hij contact opnemen met deze stichting via email.


Middelen 
De middelen komen uit de nalatenschap van Ernest Israels.

Het beginkapitaal is E 200.000. Mogelijk wordt het later uit de nalatenschap aangevuld


Communicatie 
Om bekendheid te geven aan de stichting hebben wij een website.

Tevens is een van onze adviseurs docent op de T.U. Delft op dit gebied. Daarnaast nemen  wij 
contact op met ‘The Geen Village’ een innovatieve afdeling van de T.U. Delft op dit gebied.

Verder plaatsen wij advertenties in vakbladen en brengen we het fonds onder de aandacht van de 
leden van de VIBA (Vereniging Integrale Bio-Logische Architectuur).


Levensduur 
De stichting zal bestaan tot het ingelegde kapitaal op is


Toekenning en besteding van middelen 



Een maal per 3 maanden beslist het bestuur en een commissie van adviseurs over de ingediende 
projecten. De commissie kan wisselend van samenstelling zijn waarbij zo goed mogelijk wordt 
vermeden dat er belangenverstrengeling optreedt bij de beoordeling van projecten.

Bij beoordeling van projecten wordt gelet op o.a.:

-  relevantie van het project gelet op duurzaamheid

- mate van vernieuwing

- het plan van aanpak

- de expertise van de indiener(s) en de financiële onderbouwing van de aanvraag

- planning project


Het maximum bedrag dat uitgekeerd wordt is E 15.000 per project. Uitzonderingen zijn mogelijk.

Het zijn giften


Aan elk project wordt een contactpersoon toegewezen vanuit het fonds.

Van de toegekende projecten wordt een driemaandelijks verslag gevraagd over de voortgang en/
of resultaten van de voortgang van het project.

Aan het eind wordt een eindverslag gevraagd met financiële onderbouwing.

Per project worden bij de toekenning afspraken gemaakt over mogelijke tussentijdse declaraties.


Verwachtingen 
De eigen middelen bedragen voorlopig E 200 000

Dit bedrag zal bij de TRIODOS bank worden ondergebracht.


Wij verwachten maximaal 6 projecten per jaar. Dus we kunnen ongeveer 2 jaar met dit bedrag 
werken.

Mogelijk kan het bedrag na 2 jaar worden aangevuld.


Bestuur 
Er wordt een bestuursreglement opgesteld dat voldoet aan de Governance Code.

Het bestuur werkt onbezoldigd en ontvangt alleen een onkostenvergoeding.

De bestuurders of beleidsbepalers beschikken niet over het vermogen alsof het hun eigen 
vermogen is


Verantwoording en transparantie 
De stichting heeft geen winstoogmerk.

Een maal per jaar zal een jaarrekening worden opgemaakt en op de website worden gepubliceer

De stichting publiceert op een internetsite.


 



