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Bestuursverslag 2015 
 
Hierbij presenteren wij ons bestuursverslag van 2015 behorende bij het financieel jaarver-
slag van 2015 van Stichting Magen David Adom Nederland en Stichting Magen David Adom 
Nederland-Ingetje van der Straaten fonds gevestigd te Maasland. Voor uitgebreide infor-
matie verwijzen wij naar onze statuten bijgevoegd in het jaarverslag van 2007, hierop zijn 
geen wijzigingen van toepassing. 
 
De stichting heeft als doelstelling: financiële en materiële steun aan het medische werk 
voor de organisatie Magen David Adom in Israël. MDA helpt in Israël iedereen, ongeacht 
afkomst en of religie. De donaties van MDA Nederland en vergelijkbare vriendenstichtin-
gen uit andere delen van de wereld zijn een noodzakelijke aanvulling op de financiering 
van MDA in Israël zelf. Dit is nodig, gezien de relatief korte termijn van het bestaan van de 
staat Israël in een onrustige regio met een permanente oorlogsdreiging met haar buurlan-
den aan met name de grenzen van Gaza, Libanon en Syrië. Ook de dreiging van aanslagen 
in het hele land, zijn een permanente zorg en vragen permanente alertheid en actie van 
MDA. Daarnaast is MDA actief bij de medische hulpverlening bij “reguliere” acute medi-
sche situaties en ongevallen/ongelukken. 
Vanuit de ambulancestations van MDA worden zowel betaalde hulpverleners als vrijwil-
ligers ingezet. 7 dagen 24 uur is er bezetting noodzakelijk. Daarom moet men ook buiten 
werktijden oproepbaar zijn, ook omdat Israël in bepaalde gebieden dun bevolkt is.  
Jaarlijks wordt met MDA Israël afgesproken hoeveel en waarvoor in Nederland gelden 
zullen worden geworven. Aan het eind van het jaar dienen al deze gelden naar de rekening 
van MDA in Israël overgemaakt te zijn. Israël legt ook jaarlijks verantwoording af over de 
besteding van deze middelen aan al haar vriendenstichtingen. Ook in 2015 is het ons weer 
gelukt, dankzij de gulle giften en legaten van onze donateurs, te kunnen voldoen aan de 
een jaar  te voren gemaakte budget afspraken. De giften van MDA Nederland zijn gelabeld 
en MDA Nederland bewaakt het beroep wat er op gedaan wordt en de verantwoording 
ervan door MDA Israël.  
Het baart het bestuur van MDA Nederland wel zorgen dat ons vaste leden bestand vergrij-
zend is en daarmee jaarlijks afneemt. Veel inzet is vereist om nieuwe donateurs te werven 
en om de jaarlijkse budget afspraak met MDA Israël op tenminste hetzelfde niveau te 
kunnen houden. 
 
Wij hebben op 20 september 2007 van de Belastingdienst een Beschikking gekregen dat 
wij per 1 januari 2008 als een Algemeen Nut Beogende Instelling worden aangemerkt.  
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HET BESTUUR VAN MAGEN DAVID ADOM NEDERLAND  
 
 
De samenstelling van het bestuur van Stichting Magen 
David Adom Nederland is per 1-1-2015 als volgt:  
Voorzitter: drs. Marjan Sprecher-Israëls, arts  

Penningmeester: Emmy van Dijk-Groeneveld 
Secretaris: drs. Petra van Werkhoven   
Donateur administratie: Daria Chkalova  
Coördinator Jeugdvrijwilligers, Nannette Blitz-
Verdooner 
 
 
Op 11 september 2014 moesten wij na een kort ziekbed afscheid nemen van secretaris 
Willem van Baalen. Op 26 februari 2015 overleed helaas ook Cees van Aalst, zwager van 
Willem van Baalen en één van de mede oprichters van MDA Nederland. Hij was tot 2005 
penningmeester van de stichting.  
 
 
PROJECTEN 
In 2015 hebben we de volgende projecten kunnen financieren: 
 
 

ONDERZOEKHANDSCHOENEN  
 
Twee containers met een paar miljoen poeder-
vrije onderzoekhandschoenen zijn zoals elk jaar 
vanuit Nederland afgeleverd en betaald voor 
een bedrag van € 96.544,-.  
 
 
 
 

 
 
MEDISCHE HULPGOEDEREN 
 
In 2015 hebben wij € 13.452,- extra kunnen schenken voor een medische basisuitrusting 
waarmee de MDA paramedics en vrijwilligers kunnen gebruiken om snel ter plekke medi-
sche zorg te verlenen. Deze zgn. ‘medical kit’ is speciaal ontworpen tijdens de golf van 
steekpartijen/incidenten (stabbings) die Israël sinds september 2015 teistert. 
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Speciale acties in oktober/november 
o.a. via een extra brief leverde ons een 
deel van de benodigde extra middelen 
hiertoe. 
NIEUW PROJECT 

 
In 2015 hebben wij € 93.600,- over-
gemaakt naar MDA in Israël voor de 
financiering van de bouw van een 
nieuw ambulancestation in Baqa al 
Gharbiyya. We hopen dat dit nieuwe ambulance station in 2016 in gebruik kan worden 
genomen. 
 
 
ONDERHOUD NEDERLANDSE AMBULANCE STATIONS 
 
De bijdrage aan de diverse werkzaamheden ten behoeve van het onderhoud van de ge-
bouwen, ruimten en infrastructuur van onze ambulance posten bedroegen in 2015 
€ 47.000,-. 
 
 
ONDERHOUD COMPUTER SYSTEMEN  
 
Op verzoek van MDA Israël is in 2015 € 47.000,- overgemaakt ten behoeve van de compu-
tersystemen die ervoor zorgen dat de hulpverleners snel ter plekke zijn. 
 
 
PROJECT AMBULANCE-VRIJWILLIGERSPROGRAMMA (YOCHAI PORAT Z”L) 
 
In 2015 hebben we voor € 9.400,- aan het Yochai Porat z”l programma bijgedragen. Er 
hebben 8 enthousiaste jongeren deelgenomen aan het programma ambulance-
vrijwilligers. Zij hebben zelf € 1.779,- aan donaties opgehaald en Stichting Door-geven 
heeft ook  € 5.000,- aan hun deelname bijgedragen.  
Op 21 juni waren vele  jeugdvrijwilligers aanwezig op het jaarlijkse JomHa voetbaltoernooi 
in Amstelveen. Twaalf jeugdvrijwilligers waren op 12 november aanwezig op de avond die 
MDA Nederland voor donateurs organiseerde. Een aantal vertelde op deze avond indruk-
wekkende verhalen over hun ervaringen op de ambulance.  
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Annigje Rijken verwoordde haar eerste ervaringen als volgt: 
“Op dit moment van schrijven zit ik alweer op de helft van mijn programma bij het MDA. 
Een aantal weken geleden ben ik na een periode van voorbereiden eindelijk vertrokken 
naar Israël. Hoewel ik in Nederland als verpleegkundige werkzaam ben, was ik wel wat 
zenuwachtig voor het werk op de ambulance. Deze spanning viel echter al snel weg na de 
start van het programma en de kennismaking met de andere vrijwilligers, collega’s en 
patiënten.  
De eerste twee weken had ik hele dagen cursus met de andere vrijwilligers om ons voor te 
bereiden op het werk op de ambulance. Van ’s morgens half negen tot ’s avonds half 
negen kregen we theoretische lessen over diverse ziektebeelden zoals een CVA (hersenin-
farct/bloeding) en epilepsie. Daarnaast kregen we praktijklessen om iemand te kunnen 
fixeren na een auto-ongeluk en rondom reanimatie. Deze cursus werd na twee weken 
afgesloten met een theoretische en praktijktoets die we gelukkig allemaal haalden. Het 
‘echte’ werk kon beginnen!  
De eerste dienst vond ik spannend, in Nederland ben ik gewend om allerlei apparatuur en 
medicatie binnen handbereik te hebben. Terwijl in de ambulance alleen de hoognodige 
zaken voorhanden zijn, geen tillift om je te helpen of andere handige hulpmiddelen. Het 
kwam neer op je improvisatievermogen en je ‘klinische blik’. Gelijk een goede check om te 
zien of dit in orde is voor mij als verpleegkundige. 
De eerste week op de ambulance is voorbijgevlogen en ik deed veel indrukken op. Regel-
matig merkte ik wel dat mijn Hebreeuws te wensen overliet, gelukkig kwam ik er mijn 
Engels (en soms met handen en voeten..) wel uit.” 
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NIEUWE NAAM MDA STATION IN HATZOR HAGLIGIT 
 

In november 2014 is door de MDA vriendenstichtingen uit Zwitserland en Nederland, na 
een ingrijpende renovatie  het grote regionale ambulance station in Hatzor Hagligit her-
opend. 
Op 13 oktober 2015 werd tijdens een bijzondere bijeenkomst in het bijzijn van zijn wedu-
we Nella van Baalen, alsmede zijn dochters Ellis en Christine en het bestuur van MDA 
Nederland de naam van dit station onthuld en daarmee de grote verbondenheid met 
Captain Willem van Baalen gesymboliseerd. Aansluitend werd ook hier de nieuwe ambu-
lance van MDA Nederland, met de naam van Willem van Baalen er op, ingewijd. Yonatan 
Yagodovsky, directeur buitenland van MDA, memoreerde bij deze gelegenheid hoe bijzon-
der zijn band met Willem was en hoeveel praktische steun en advies Willem aan MDA 
Israël heeft gegeven.  
Het bestuur heeft gekoppeld aan deze onthulling alle Nederlandse ambulance-stations in 
Israël bezocht. We hebben kunnen constateren dat de stations goed worden onderhouden 
m.b.v. de jaarlijkse financiering die hiervoor vanuit Nederland geschonken wordt. We 
waren er ook getuige van hoe gepassioneerd de medewerkers en vrijwilligers van MDA 
hun belangrijke levensreddende werkzaamheden verrichten. 
 

 
SPECIALE/ EXTRA PROJECTEN 
 
In 2015 arriveerde MDA Israël als eerste internationale hulpverleners in Nepal na de aard-
beving daar op 24 april. Onze donateurs maakten € 352 extra over voor deze hulpverlening 
in Nepal.  
 
 
DONATEURS 
 
In 2015 kreeg MDA Neder-
land 20 nieuwe donateurs. 
50 donateurs zijn helaas 
overleden in 2015 en 117 
donateurs beëindigden hun 
donateurschap, de meesten 
gaven hun  vergevorderde 
leeftijd als reden aan.   
 
Om de bestaande donateurs nader aan ons te binden is op 12 november 2015 een speciale 
avond voor hen georganiseerd over het werk van MDA in Israël. Ongeveer 60 donateurs 
waren aanwezig.  



Stichting Magen David Adom Nederland, Maasland 29 juni 2016 
 
 

 

Marjan Sprecher leidde deze avond in met een korte toelichting over het ontstaan van 
MDA in Nederland in 1981 en de ambulancestations die sindsdien met Nederlandse dona-
ties zijn gebouwd in Petach Tikwa, Yavne, Netivot, Maalot, ElAd, Fureidis en Hatzor.  
Yonathan Yagadovsky, directeur buitenland van MDA in Israël, vertelde hoe de Nederland-
se vriendenstichting altijd de gevraagde steun geeft en ambulancestations in het hele land 
wil helpen bouwen. Ook ging hij in op de steekincidenten en liet een filmpje zien over hoe 
snel MDA hulpverleners ter plekke zijn.  
Asaf Chen, paramedic op een mobiele intensive care in Nazareth en manager rampen bij 
MDA vertelde over de hulpverlening na de aardbeving in Nepal. Ook gaf hij de aanwezige 
jeugdvrijwilligers een korte instructie in het gebruik van AED. 
Een jeugdvrijwilliger ging in op zijn ervaringen bij MDA in 2014. De moedige en goede 
instructeurs en collega’s van MDA zal hij nooit vergeten. Hij vertelde vooral veel geleerd te 
hebben over het waarderen van het leven. In de ambulance zag hij dagelijks dat die niet 
hun werk konden doen zonder donaties en vrijwilligers. 
 
Voor 2016 is een plan gemaakt voor de werving van nieuwe donateurs.  
  
In 2014 konden wij een nieuw cadeautje voor onze donateurs aan onze collectie 
toevoegen. We bestelden in Australië replica’s van de MDA motorbike. Ook in 2015 
hebben wij deze motorbikes verstrekt aan al onze donateurs die hiervoor hun 
belangstelling kenbaar maakten en een gift van minimaal € 25,- aan MDA  overmaakten.  
Vaste donateurs kunnen vragen om een kaartje op naam, het zgn.‘a Friends of Magen 
David Adom’ kaartje. In Israël kan op vertoon van dit kaartje eerste hulp en ambulance 
vervoer worden verkregen. 

HERSTRUCTUREREN EN VERNIEUWEN BELEID MDA NEDERLAND 
 
Het bestuur van MDA Nederland 
is in 2013 begonnen met het 
vernieuwen en professionalise-
ren van de werkwijze van het 
bestuur. We hebben te maken 
met een afname van het aantal 
donateurs en ook de omvang 
van donaties loopt terug. In 
2013 is een eerste beleidsplan 
geschreven en in dit kader zijn in 
2015 de volgende vervolgacties 
ondernomen:  

  



Stichting Magen David Adom Nederland, Maasland 29 juni 2016 
 
 

 

 
1. Het nieuwe digitale donateursadministratiesysteem is verder benut. Per donateur 

wordt bijgehouden wanneer giften zijn overgemaakt, voor welk bedrag en welke  cor-
respondentie heeft plaatsgevonden. De werkzaamheden worden nog steeds slechts 
door vrijwilligers (bestuursleden) verricht. De leden van het bestuur kunnen elkaar 
vervangen. Met name geldt dit voor de werkzaamheden van de secretaris en dona-
teursadministrateur. 

  
2. Het in 2014 aangeschafte boekhoudpakket voor de financiële administratie is verder 

ingevuld. De penningmeester verwerkt alle financiële mutaties in dit pakket. De voor-
zitter, penningmeester en de secretaris hebben toegang tot de financiële administra-
tie.  

 
3. De voorzitter, penningmeester en de secretaris zijn gemachtigd voor de bankrekenin-

gen van MDA Nederland. Voor alle verrichte betalingen wordt een functiescheiding 
gemaakt tussen de opdracht geven en het betalen.  

 
4. Het beleidsplan 2013 is geactualiseerd in beleidsplan 2015 en staat op de website. 
 
5. Er is begin 2015 een jaarplanning gemaakt die volledig is gevolgd.  
 
6. Er is een totaal nieuwe website gebouwd, die begin 2015 live is gegaan. Voor het 

onderhoud is een klein onderhoudscontract overeengekomen. 
 
7. In 2015 is een op de website aansluitende huisstijl voor de advertenties, folders en 

rondzendbrieven gemaakt. MDA Nederland heeft nu ook een facebook pagina.  
 
 
PRESENTATIES OVER MDA 
 
MDA Nederland houdt op verzoek presentaties over de hulpverlening van MDA in Israël. In 
2015 heeft dit door tijdgebrek niet plaatsgevonden. Voor 2016 is er een nieuw projectplan 
gemaakt door een nieuwe vrijwilliger speciaal voor dit project. 
 
MDA Nederland was net als in 2014 wel met een informatiekraam aanwezig bij het jaarlijk-
se JomHa voetbal evenement. 
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IMDAC 2015 
 
Van 18 t/m 21 oktober 2015 vond de jaarlijkse MDA internationale vergadering van alle 
vriendenorganisaties plaats in Tel Aviv. Vanuit MDA Nederland was Marjan Sprecher bij 
een aantal onderdelen aanwezig.  
 
 
VOORUITZICHTEN 2016 
 
In het voorjaar van 2016 zal in Baqa al Gharbiyya een nieuw MDA station geopend worden 
dat gebouwd is met financiering van MDA Nederland.  
Deze ambulancestations worden jaarlijks onderhouden met behulp van Nederlands geld. 
Deze bijdrage beperkt zich tot het onderhoud van de gebouwen. De reguliere exploitatie 
van de ambulanceposten wordt door MDA Israël zelf gefinancierd.  
Voor calamiteiten in Israël, die helaas regelmatig voorkomen, worden zo nodig extra acties 
georganiseerd.  
Het bestuur gaat in 2016 op zoek naar één of twee nieuwe bestuursleden uit Protestants-
Christelijke en Joods-Israëlische hoek. In 2016 zal het bestuur zich meer gaan richten op 
fondsenwerving en daartoe zo nodig externe deskundigheid inroepen.
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FINANCIEN  
MDA Israël heeft ons voor 2016 het volgende gevraagd en wij hopen dit met  hulp van 
onze donateurs te kunnen realiseren: 
 
Project       Request 2016  Koers $/€ 
Onderzoekshandschoenen    $ 120.000  €108.000 
Onderhoud MDA posten van Nederland  $   50.000  €  44.800 
ERP computersystems    $   50.000  €  44.800 
MDA jeugdvrijwilligers    $   10.000  €    9.000 
Nieuw project      $ 100.000  €  90.000 
 
BEGROTING 2016  
Begroting MDA Nederland 2016, goedgekeurd tijdens de vergadering 13-03-2016. 
 
Besteed aan doelstellingen      2014   2015   2016 
Fondsenwering en PR 
Advertentie kosten   €  9.000   €   9.000   €   9.000 
Pr & marketing   €  6.000  €   2.000  €   3.000 
Portokosten    €  1.500  €   1.500     €      750 
Rondzendbrieven   €  7.000   €   8.000     €   8.000 
Acceptgiroservice   € 10.000   € 14.000   € 11.000 
Onderhoud website   €        40  €        40  €       500 
Subtotaal    €  33.540    € 34.540  €  32.250 
 
Beheer en administratie 
Accountant kosten   €   3.500  €  3.000  €  2.500 
Financieel pakket   €      250  €     580  €     600 
ICT kosten    €   1.600  €  1.500  €     800 
Diverse alg. kosten   €   2.500  €  3.000  €  3.000 
Bankkosten    €   2.300  €  2.000  €  1.800 
Ideal en pinkosten         €     200 
Drukwerk, enveloppen ed     €  2.500  €  2.300 
Subtotaal    €  10.150   € 12.080  € 11.200 
 
Vrijwilligersproject 
Bijdrage hulp Israël   €  10.000               -               -
Drukwerk    €         50               -     - 
Subtotaal    €  10.150               -               - 
 
Totalen    € 53.840  € 46.620  €  43.450 
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Begroting MDA-Ingetje van Straatenfonds, goedgekeurd tijdens de vergadering 13-03-2016 
 
Besteed aan doelstellingen  2014   2015   2016 
Fondsenwering en PR 
div. Activiteiten (aanschaf PR) €  3.000  €        0    €        0 
Kalender    €  5.500  €  5.700  €  2.800 
IMDAC     €  4.000  €  7.000  €  3.000 
PRE-IMDAC    €         0  €         0  €  4.000 
Post onvoorzien   €       50  €         0  €         0 
Subtotaal    € 12.550  € 12.700  €  9.800 
 
Beheer en administratie 
Bankkosten    €    700   €    700   €     400 
Post onvoorzien   €      50   €      50   €       50 
Div. alg. kosten   €      50   €      50   €       50 
Subtotaal    €     800  €     800  €     500 
Totalen    € 13.350  € 13.500  € 10.300 
 
Het percentage van het totaal van de bestedingen aan de doelstelling(en) te delen door 
het totaal van de baten is 97,0%. Het percentage van de kosten van eigen fondsenwerving 
te delen door de baten uit eigen fondsenwerving is 13,6%. Uit de cijfers blijkt dat onze 
stichting in 2015 € 306.996 heeft kunnen doneren aan MDA Israël. Dit resultaat hebben wij 
mede te danken aan de diverse acties. De ontvangsten uit nalatenschappen bedroegen € 
47.355. 
De financiële positie van MDA Nederland is tot op heden positief, de vooruitzichten voor 
het jaar 2015 zijn ten opzichte van voorgaande jaren ook positief, mede door toezeggingen 
van erfstellingen en legaten. Het ontvangen van legaten en erfstellingen is per jaar zeer 
wisselend. Ons beleid is dat we zo min mogelijk uitgaven hebben op de algemene kosten, 
fondsenwerven en PR.  
De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging. Als lid van bestuur heeft men alleen recht 
op vergoedingen voor de werkelijke gemaakte kosten, met een maximum van € 150 per 
maand en € 1500,00 per jaar. Als men alleen deze vergoedingen krijgt, dan zijn deze onbe-
last. De vergoedingen boven deze maximum bepaalde vergoedingen dient men bewijs te 
overhandigen en moet er goedkeuring plaatsvinden door het bestuur. 
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De reserves van MDA Nederland worden niet benut, dit is een extra investering voor 
noodhulp aan Israël, die in het bijzonder betrekking hebben op het te kunnen blijven 
vervullen van onze verplichtingen, zoals het onderhoud aan onze hulpposten.  
Als MDA Nederland i.v.m. onvoldoende ontvangen giften niet aan haar verplichtingen 
meer kan voldoen om dan alsnog de verplichtingen na te komen door de reserves aan te 
spreken. 
 
Namens het bestuur, 
 
 
 
 
 
 
Mw. M. Sprecher-Israëls  Mw. P. van Werkhoven         Mw. E. van Dijk-Groeneveld 
Voorzitter    Secretaris              Penningmeester 
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GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2015 
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GECONSOLIDEERDE BALANS 
(NA BESTEMMING 

 
 

ACTIEF  
2015  2014 

  €     €    

VASTE ACTIVA         

         
FINANCIËLE VASTE ACTIVA (1) 353.146    316.794   

         
SOM DER VASTE ACTIVA    353.146    316.794 
         
         

VLOTTENDE ACTIVA         

         
VORDERINGEN         
         
Overige vorderingen en         
overlopende activa (2) 4.794    3.228   
         
         
LIQUIDE MIDDELEN  236.469    312.078   

         
SOM DER VLOTTENDE 
ACTIVA 

    
241.263 

    
315.306 

         

         
TOTAAL    594.409    632.100 



 29 juni 2016  
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PER 31 DECEMBER 
RESULTAAT) 
 
 

PASSIEF  
2015  2014 

  €     €    
EIGEN VERMOGEN         
         
Stichtingskapitaal (3) -    -   
Bestemmingsreserve effecten (4) 353.146    316.794   
Bestemmingsreserve jubileum (5) -    5.000   
Overige reserves (6) 233.817    302.907   

    586.963    624.701 
         
KORTLOPENDE SCHULDEN         
         
Overige schulden en         
overlopende passiva (7)   7.446    7.399  
         
         

         

         

         

         

         

         
TOTAAL    594.409    632.100 
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GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
 
 

 
BATEN 

 
Begroting 
2016  

Begroting 
2015  

Exploitatie 
2015 

 Exploitatie 
2014 

  €   €   €   €  
Baten uit eigen fondsenwerving (8) -  -  274.189  389.455 
Baten uit beleggingen (9) -  -  51.839  60.834 

         
Som der Baten  -  -  326.028  450.289 

         
         

LASTEN         

         
BESTEED AAN  
DOELSTELLINGEN 

 
(10) 

       

         
Financiële steun MDA Israël  -  -  210.452  319.019 
Materiële steun MDA Israël  -  -  96.544  85.250 
Projectbewaking (11) 9.800  12.700  9.322  9.958 

         
  9.800  12.700  316.318  414.227 

         
WERVING BATEN         
         
Kosten eigen fondsenwerving  32.250  34.540  37.191  46.155 

         
BEHEER EN ADMINISTRATIE         
         
Kosten beheer en administratie (12) 11.700  12.880  10.257  16.593 

         
         
Som der lasten  53.750  60.120  363.766  476.976 

         
Resultaat  -53.750  -60.120  -37.738  -26.686 

         
RESULTAAT BESTEMMING         
         
Bestemmingsreserve effecten      36.352  -25.254 
Bestemmingsreserve jubileum      -  - 
Overige besteedbaar vermogen      -74.090  -1.432 

         
  

    -37.738  -26.686 
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TOELICHTING 
 
 

ALGEMEEN 
 
AARD EN DOEL VAN DE ACTIVITEITEN 
 
Stichting Magen David Adom Nederland is opgericht bij notariële akte d.d. 17 februari 
1981 en gevestigd te Maasland. De stichting is ingeschreven bij het handelsregister te 
Den Haag onder nummer 41141509. De stichting heeft ten doel het geven van financiële 
en materiële steun aan het medische werk van Magen David Adom in Israël.  
 
 
JAARVERSLAGGEVING 
 
Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. De jaarrekening wordt opge-
steld met inachtneming van de bepalingen in Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 
Fondsenwervende instellingen. Tenzij anders vermeld luiden bedragen in de jaarrekening 
in gehele Euro (€). 
 
De jaarrekening 2014 is door het bestuur vastgesteld in de vergadering op 2 september 
2015. 
 
 
CONSOLIDATIE 
 
Het bestuur van Stichting Magen David Adom Nederland-Ingetje van der Straaten Fonds 
(hierna ook aangeduid als “Fonds”) wordt gevormd door de bestuursleden van Stichting 
Magen David Adom Nederland. Het bestuur van stichting Magen David Adom Nederland 
kan een beleidsbepalende invloed uitoefenen op het Fonds. Om die reden zijn de gege-
vens van het Fonds mede opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van Stichting 
Magen David Adom Nederland. Stichting Magen David Adom Nederland-Ingetje van der 
Straaten Fonds is ingeschreven bij het handelsregister te Den Haag onder nummer 
41130660.  
 
Het Fonds het ten doel het beheren van het vermogen dat is verkregen uit de nalaten-
schap van wijlen mevrouw Ingetje van der Straaten-van Houweling. Op grond van de 
statutaire bepalingen komen eventuele baten (na aftrek van kosten) en eventuele uitke-
ringen bij liquidatie van het Fonds uitsluitend ten goede aan Stichting Magen David Adom 
Nederland. 
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TOELICHTING 
 
 
GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA 
 
ALGEMEEN 
 
Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere waar-
deringsgrondslag is vermeld. 
 
 
EFFECTEN 
 
De onder de financiële vaste activa opgenomen effecten worden gewaardeerd tegen 
verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde. 
 
 
VREEMDE VALUTA 
 
Bezittingen en schulden in vreemde valuta worden gewaardeerd tegen de officiële koer-
sen ultimo boekjaar. De uit de omrekening voortvloeiende koersverschillen komen ten 
gunste of ten laste van de staat van baten en lasten. 
 
 
LEGATEN EN ERFSTELLINGEN 
 
De rechten op kapitaal en de rechten op met vruchtgebruik belast kapitaal uit hoofde van 
de in het betreffende boekjaar respectievelijk voorgaande jaren aan de stichting toegeval-
len legaten en erfstellingen, worden pas in de jaarrekening verantwoord wanneer de 
betreffende bedragen zijn ontvangen. 
 
 
GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT 
 
ALGEMEEN 
 
Het saldo (resultaat) wordt bepaald door het verschil tussen het totaal der baten en het 
totaal der lasten. De baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd, 
rekening houdend met hetgeen hierboven is gesteld met betrekking tot legaten en erfstel-
lingen; lasten reeds zodra zij voorzienbaar zijn. Baten die worden ontvangen in de vorm 
van zaken of diensten worden gewaardeerd tegen de reële waarden voor zover deze 
bepaalbaar zijn. In dat geval worden zodanige baten in de staat van baten en lasten 
verantwoord. 
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TOELICHTING 
 
 

GECONSOLIDEERDE BALANS 
 
1 FINANCIËLE VASTE ACTIVA 
    Niet gereali-       

   
Stand per  
1-1-2015 

 seerde 
koersver-
schillen 

  
Verkopen/ 
lossingen 

 Aankopen/ 
verkrijgin-
gen 

  
Stand per  
31-12-2015 

  €   €   €   €   €  

           

State of Israël Bonds  316.794  36.352  -  -  353.146 
           

 
Het in 2015 niet-gerealiseerde koersverschil is ten laste gebracht van het resultaat over 
2015.  
 
 
VORDERINGEN 
 
2 OVERIGE VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA  2015  2014 

  €   €  
Nog te ontvangen rente obligaties   1.219  1.219 
Nog te ontvangen overige rente  3.575  2.009 

     
  4.794  3.228 

 
EIGEN VERMOGEN 
 
3 STICHTINGSKAPITAAL 
 
Gedurende het boekjaar heeft geen mutatie plaatsgevonden in het stichtingskapitaal.  
 

 
4 BESTEMMINGSRESERVE EFFECTEN  2015  2014 

  €   €  
Stand per 1 januari   316.794  342.048 
Resultaatbestemming   36.352  -25.254 

     
Stand per 31 december  353.146  316.794 

     
 
Het doel van de bestemmingsreserve is om voor de toekomst gelden beschikbaar te 
hebben en te houden voor het uitvoeren van de toekomstige projecten. 
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TOELICHTING 
 
 
5 BESTEMMINGSRESERVE JUBILEUM   2015  2014 

  €   €  
Stand per 1 januari   5.000  5.000 
Resultaatbestemming   -  - 
Vrijval ten laste van de overige reserve  -5.000  - 

     
Stand per 31 december  -  5.000 

     
 
In 2015 is besloten geen jubileum te organiseren en daarmee heeft het bestuur besloten 
de eerder gevormde bestemmingsreserve vrij te laten vallen. 
 
 
6 OVERIGE RESERVES  2015  2014 

  €   €  
Stand per 1 januari  302.907  304.339 
Resultaatbestemming  -74.090  -1.432 
Toevoeging vanuit bestemmingsreserve  5.000  - 

     
Stand per 31 december  233.817  302.907 

 
 
KORTLOPENDE SCHULDEN 
     
7 OVERIGE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA     
     
Crediteuren  3.926  726 
Accountantskosten  3.000  3.000 
Verzendkosten kalender  -  2.866 
Bankkosten  520  807 

     
  7.446  7.399 
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TOELICHTING 
 
 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
 
8 BATEN UIT EIGEN   Begroting  Exploitatie  Exploitatie 
 FONDSENWERVING  2015  2015  2014 

  €   €   €  
Donaties en giften  -  226.834  251.574 
Nalatenschappen   -  47.355  137.881 

       
  -  274.189  389.455 

       
 
9 BATEN UIT BELEGGINGEN       
       
Inkomsten uit beleggingen  -  12.150  14.205 
Koersverschillen  -  36.352  44.469 
Overige rentebaten  -  3.337  1.960 

       
  -  51.839  60.834 

       
 
10 BESTEED AAN DOELSTELLINGEN 
 
FINANCIELE STEUN MDA ISRAEL       
       
Financiële steun MDA Israel  -  210.452  319.019 

 
 
MATERIELE STEUN MDA ISRAEL       
       
Medische hulpmaterialen  -  96.544  85.250 

 
 
11 PROJECTBEWAKING       
       
Kalender  5.700  2.694  5.699 
IMDAC  6.000  6.628  4.199 
Diverse kosten  1.000  -  60 

       
  12.700  9.322  9.958 
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TOELICHTING 
 
 
 
12 KOSTEN BEHEER EN ADMINISTRATIE 

 Begroting 
2015 

 Exploitatie 
2015 

 Exploitatie 
2014 

    €  € 
Accountantskosten  3.000  2.420  5.410 
ICT  2.080  1.252  1.777 
Bankkosten  2.200  1.884  3.056 
Drukwerk  2.500  2.085  2.630 
Overige  3.100  2.616  3.720 

       
  12.880  10.257  16.593 

 
 
ANALYSE VAN VERSCHILLEN TUSSEN  
EXPLOITATIE 2015 EN DE EXPLOITATIE 2014 

  

  €   €  
Resultaat verlagend:     
Baten uit eigen fondsenwerving  115.266   
Materiële steun MDA Israel  11.294   
Baten uit beleggingen  8.995   

    135.555 
Resultaat verhogend:     
Financiële steun MDA Israel   108.567   
Projectbewaking  636   
Beheer en administratie  6.336   
Kosten eigen fondsenwerving  8.964   

    124.503 

     
Lager exploitatiesaldo    11.052 

 
Gegeven het niet voorspelbare karakter van baten, zijn deze niet begroot. Dit verklaart de 
afwijking tussen begroting en de exploitatie voor deze posten.  
 
 
LASTEN VAN DE EIGEN ORGANISATIE  
 
De lasten van de eigen organisatie vormen een onderdeel van de in de staat van baten en 
lasten verantwoorde lasten.  
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TOELICHTING 
 
 
Bij de toerekening van de uitvoeringskosten eigen organisatie wordt gebruik gemaakt van 
een vaste verdeelsleutel conform Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 “Fondsenwer-
vende instellingen”. In 2015 zijn alle kosten direct toegerekend aan de betreffende doel-
stelling.  
 
In 2015 is de verhouding tussen de kosten eigen fondsenwerving en de baten uit eigen 
fondsenwerving 13,6% (2014: 11,9%). De lagere kosten worden veroorzaakt door bezui-
nigingen, maar door de snellere dalende opbrengsten uit giften en legaten is de ratio 
gestegen. 
 
 
OVERIGE INFORMATIE 
 
GEMIDDELD AANTAL WERKNEMERS 
 
Gedurende het jaar 2015 (en 2014) waren geen werknemers in dienst. 
 
 
BESTUURDERS  
 
Bestuurders ontvangen geen vergoeding hun werkzaamheden. 
 
Maasland,  
 
 
 
 
Namens het bestuur, 
 
 
 
 
Drs. M. Sprecher-Israëls E. van Dijk-Groeneveld 
Voorzitter Penningmeester 
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ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2015 



Stichting Magen David Adom Nederland, Maasland 
 
 

 

ENKELVOUDIGE BALANS 
 
 

ACTIEF  2015  2014 

  €   €  

VLOTTENDE ACTIVA     

     
VORDERINGEN     
     
Overige vorderingen en     
overlopende activa (13) 2.559  2.002 
     
     
LIQUIDE MIDDELEN  116.702  179.335 
     
     
     

     
TOTAAL  119.261  181.337 
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PER 31 DECEMBER 
 
 

PASSIEF  
2015  2014 

  €     €    
EIGEN VERMOGEN         
         
Stichtingskapitaal (14) -    -   
Bestemmingsreserve jubileum (15) -    5.000   
Overige reserves (16) 98.385    171.957   

    98.385    176.957 

         

KORTLOPENDE SCHULDEN         
         
Overige schulden en         
overlopende passiva (17)   20.876    4.380 
         

         
TOTAAL    119.261    181.337 
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ENKELVOUDIGE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
 
 

 
BATEN 

 
Begroting 
2016  

Begroting 
2015  

Exploitatie 
2015 

 Exploitatie 
2014 

  €   €   €   €  
Baten uit eigen fondsenwerving (18) -  -  274.189  389.455 
Gift Ingetje van der Straatenfonds  -  -  -  122.285 
Rente spaarrekening    -  1.501  1.953 

         
Som der Baten  -  -  275.690  513.693 

         
         

LASTEN         

         
BESTEED AAN  
DOELSTELLINGEN 

 
(19) 

       

         
Financiële steun MDA Israel  -  -  210.452  319.019 
Materiële steun MDA Israel  -  -  96.544  85.250 

         
  -  -  306.996  404.269 

         
WERVING BATEN         
         
Kosten eigen fondsenwerving  32.250  34.540  37.191  37.084 

         
BEHEER EN ADMINISTRATIE         
         
Kosten beheer en administratie  11.200  12.080  10.075  15.362 

         
         
Som der lasten  43.450  46.620  354.262  456.715 

         
Resultaat  -43.350  -46.620  -78.572  56.978 

         
RESULTAAT BESTEMMING         
         
Overige reserves      -78.572  56.978 
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TOELICHTING 
 
 

ALGEMEEN 
 
AARD EN DOEL VAN DE ACTIVITEITEN 
 
Stichting Magen David Adom Nederland is opgericht bij notariële akte d.d. 17 februari 
1981 en gevestigd te Maasland. De stichting is ingeschreven bij het handelsregister te 
Den Haag onder nummer 41141509. De stichting heeft ten doel het geven van financiële 
en materiële steun aan het medische werk van Magen David Adom in Israël.  
 
 
JAARVERSLAGGEVING 
 
Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. De jaarrekening wordt opge-
steld met inachtneming van de bepalingen in Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 
Fondsenwervende instellingen. Tenzij anders vermeld luiden bedragen in de jaarrekening 
in gehele Euro (€). 
 
De jaarrekening 2014 is door het bestuur vastgesteld in de vergadering op 2 september 
2015. 
 
 
GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA 
 
ALGEMEEN 
 
Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere waar-
deringsgrondslag is vermeld. 
 
 
LEGATEN EN ERFSTELLINGEN 
 
De rechten op kapitaal en de rechten op met vruchtgebruik belast kapitaal uit hoofde van 
de in het betreffende boekjaar respectievelijk voorgaande jaren aan de stichting toegeval-
len legaten en erfstellingen, worden pas in de jaarrekening verantwoord wanneer de 
betreffende bedragen zijn ontvangen. 
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TOELICHTING 
 
 
GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT 
 
ALGEMEEN 
 
Het saldo (resultaat) wordt bepaald door het verschil tussen het totaal der baten en het 
totaal der lasten. De baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd, 
rekening houdend met hetgeen hierboven is gesteld met betrekking tot legaten en erfstel-
lingen; lasten reeds zodra zij voorzienbaar zijn. Baten die worden ontvangen in de vorm 
van zaken of diensten worden gewaardeerd tegen de reële waarden voor zover deze 
bepaalbaar zijn. In dat geval worden zodanige baten in de staat van baten en lasten 
verantwoord. 
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TOELICHTING 
 
 

ENKELVOUDIGE BALANS 
 
VORDERINGEN 
 
13 OVERIGE VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA  2015  2014 

  €   €  
Nog te ontvangen overige rente  1.550  2.002 
Nog te ontvangen gelden  1.009  - 

     
  2.559  2.002 

 
EIGEN VERMOGEN 
 
14 STICHTINGSKAPITAAL 
 
Gedurende het boekjaar heeft geen mutatie plaatsgevonden in het stichtingskapitaal.  
 
 
15 BESTEMMINGSRESERVE JUBILEUM   2015  2014 

  €   €  
Stand per 1 januari   5.000  5.000 
Resultaatbestemming   -  - 
Vrijval ten laste van overige reserves  -5.000  - 

     
Stand per 31 december  -  5.000 

     
 
In 2015 is besloten geen jubileum te organiseren en daarmee heeft het bestuur besloten 
de eerder gevormde bestemmingsreserve vrij te laten vallen. 
 
 
16 OVERIGE RESERVES  2015  2014 

  €   €  
Stand per 1 januari  171.957  114.979 
Resultaatbestemming  -78.572  56.978 
Toevoeging vanuit bestemmingsreserve jubileum  5.000  - 

     
Stand per 31 december  98.385  171.957 
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TOELICHTING 
 
 
KORTLOPENDE SCHULDEN 
     
17 OVERIGE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA  2015  2014 
  €   €  
Crediteuren  3.926  726 
Rekening-courant Stichting Magen David Adom- 
Ingetje van der Straatenfonds 

  
13.453 

  
- 

Accountantskosten  3.000  3.000 
Bankkosten  497  654 

     
  20.876  4.380 
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TOELICHTING 
 
 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
 
18 BATEN UIT EIGEN  Begroting  Exploitatie  Exploitatie 
 FONDSENWERVING  2015  2015  2014 

  €   €   €  
Donaties en giften  -  226.834  251.574 
Nalatenschappen   -  47.355  137.881 

       
  -  274.189  389.455 

       
 
19 BESTEED AAN DOELSTELLINGEN 
 
FINANCIELE STEUN MDA ISRAEL       
       
Financiële steun MDA Israël  -  210.452  319.019 

 
 
MATERIELE STEUN MDA ISRAEL       
       
Medische hulpmaterialen  -  96.544  85.250 
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