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1. Inleiding   

Het Beleidsplan Stichting Magen David Adom Nederland 2016 beschrijft het MDA-beleid, zowel ten 
behoeve van schenkers, als ook ten behoeve van de belastingdienst. MDA Nederland is een erkende 
ANBI, Algemeen Nut Beogende Instelling. De stichting heeft op 20 september 2007 van de 
Belastingdienst een Beschikking gekregen dat zij per 1 januari 2008 als een Algemeen Nut Beogende 
Instelling wordt aangemerkt.    
Een actueel beleidsplan met een verantwoording van de werkwijze, de manier van geld verwerven, 
het beheer en de besteding van het vermogen is een vereiste, waaraan graag wordt voldaan. Deze 
thema’s liggen in het verlengde van de statutaire bepalingen van de Stichting MDA.      
 

2. Oprichting van MDA Nederland   

De Stichting Magen David Adom (MDA) Nederland werd 17 februari 1981 opgericht. De families Van 
Baalen, Van Aalst en Van Dijk waren bij de oprichting betrokken. Korte tijd later werd de heer Ronny 
Naftaniel voorzitter. MDA Nederland heeft zich altijd gekenmerkt door donateurs en een bestuur 
bestaande uit zowel mensen met Joodse als Christelijke achtergrond. Dit in tegenstelling tot een aantal 
andere vriendenstichtingen van MDA in andere landen. 
 

3. Huidig bestuur van MDA Nederland    

Vanaf 1 januari 2015 bestaat het bestuur van de stichting Magen David Adom Nederland uit: 

Marjan Sprecher-Israëls, arts, voorzitter  
Emmy van Dijk, penningmeester  
Petra van Werkhoven, secretaris  
Daria Chkalova, donateursadministratie  
Nannette Blitz-Verdooner, coördinator 
 jeugdvrijwilligers  
 
Het bestuur gaat in 2016 op zoek naar één of twee 
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 voor inroepen. 
 
Bezoldiging  
De bestuursleden zijn allen vrijwilliger en ontvangen uit hoofde van hun functie geen bezoldiging.   
 
Donateursadministratie   
Het actueel houden van de donateursadministratie en het boeken van donaties wordt verzorgd door 
bestuurslid Daria Chkalova. Zij zal het bestuur medio 2016 verlaten. Voor de donateursadministratie 
zoekt het bestuur een vrijwilliger met een Joods-Israëlische of Protestants-Christelijke achtergrond.   
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Project ambulance-vrijwilligersprogramma (Yochai Porat z”l)  

MDA Nederland zendt jeugdvrijwilligers uit in de 
leeftijd van 18 tot 25 jaar. Zij volgen in Israël een 
intensieve cursus en als zij daarvoor geslaagd 
zijn, doen zij gemiddeld twee maanden dienst 
op een ambulance voor het ambulance-
vrijwilligersprogramma (Yochai Porat z”l) van 
MDA Israël. Een aantal volgt daarna nog een 
programma voor gevorderden. Bestuurslid 
Nannette Blitz-Verdooner begeleidt deze 
jongeren en onderhoudt de contacten met MDA 
Israël voor dit programma.  

Het doel van het ambulance-vrijwilligersprogramma (Yochai Porat z”l) is jongeren uit het buitenland 
bewust te laten worden van de Israëlische situatie en de noodzaak van het redden van levens via 
medische eerste hulpverlening. MDA Nederland streeft ernaar in 2016 10 tot 12 jongeren het 
programma te laten volgen. 
 

4. Statutaire bepalingen van MDA Nederland   

De volgende statutaire bepalingen zijn van belang:   
De stichting heeft ten doel: financiële en materiële steun aan het medische werk van Magen David 
Adom Israël.   
 
Zij tracht haar doel te verwezenlijken door ondermeer:  
a. het inzamelen van gelden en goederen door het organiseren van presentatieavonden en dergelijke.  
b. het ontvangen en doorzenden van door andere instellingen en organisaties voor gemeld doel 
ingezamelde gelden en goederen.         
 

5. Doelstellingen van MDA Nederland   

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. De donaties 
van MDA Nederland en vergelijkbare vriendenstichtingen uit andere landen zijn een noodzakelijke 
aanvulling op de financiering van MDA in Israël zelf. Dit is nodig, gezien de relatief korte termijn van 
het bestaan van Israël in een onrustige regio met buurlanden in (burger)oorlog. De ambulancestations 
van MDA hebben voor de continuïteit de inzet van vrijwilligers nodig en betaalde hulpverleners die 
ook buiten werktijden oproepbaar zijn. Jaarlijks wordt tijdens de vergadering van alle 
vriendenstichtingen (de IMDAC) de besteding van de (aanvullende) middelen door de vrien-
denstichtingen besproken.  
De giften van MDA Nederland worden gelabeld 
en MDA Nederland bewaakt de verantwoor-
ding ervan door MDA Israël.  
MDA Nederland geeft financiële en materiële 
steun aan MDA in Israël via inzamelingen en 
acties naar bestaande donateurs, het werven 
van nieuwe donateurs en het ontvangen van 
legaten.  
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Voor het werven van nieuwe donateurs in 2016 is 
door vrijwilliger Christine van Baalen een project-
plan gemaakt bestaande uit vergroting van 
naamsbekendheid via aanwezigheid op de EO 
Nederland Zingt dag en EO Jongerendag, het Joods 
Voetbalevenement JomHa en het geven van 
presentaties aan werkgroepen gericht op Kerk en 
Israël en Joodse organisaties. Om een goed beeld 
te geven van het werk op een ambulance wordt 
daarbij ook een kennismaking met reanimatie 
gegeven. Daarnaast wordt regelmatig 
geadverteerd in diverse agenda’s en periodieke magazines voor Joodse en christelijke doelgroepen.  
MDA Nederland zal in 2016 ook de relaties met bestaande donateurs versterken door nieuwe vormen 
van communicatie naast de periodieke rondzendbrieven. Donateurs zullen uitgebreider geïnformeerd 
worden over de verschillende vormen van donaties.  
 

6. Besteding van de middelen   

Elk jaar verzoekt MDA Israël aan MDA Nederland diverse projecten te financieren en doet daarbij een 
budgetvoorstel. Het bestuur weegt af en besluit aan welke voorstellen kan worden voldaan en welke 
extra activiteiten ondersteund zullen worden. Uiteraard is dat afhankelijk van het bedrag dat in het 
betreffende jaar aan donaties, giften en legaten wordt verworven. Daarnaast draagt MDA Nederland 
jaarlijks financieel bij aan medische materialen zoals handschoenen, injectienaalden, materialen voor 
de bloedbank, defibrillatoren etc. Ook zijn er jaarlijks kosten aan ambulanceposten die gerenoveerd 
dan wel vernieuwd moeten worden.   
MDA Nederland heeft in de loop der jaren bijgedragen aan de ambulancestations:  

 MDA Station Petach Tikva   

 MDA Station Yavne 

 MDA Station Netivot  

 MDA Station El-Ad  

 MDA Station Fureidis   

 MDA Station Ma‘alot   

 MDA Station Hazor Ha’Glilit   
In het voorjaar van 2016 zal in Baqa al Gharbiyye een nieuw 
MDA station geopend worden dat gebouwd is met finan-
ciering 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 gefinancierd. Ook worden 
incidenteel ambulances geschonken door MDA Nederland.   
Daarnaast financiert MDA Nederland jaarlijks de jeugdvrijwilligers die binnen het ambulance-
jeugdvrijwilligersprogramma naar MDA Israël gaan om daar een cursus te doen en tijdelijk op de 
ambulances te werken.   
Voor calamiteiten in Israël, die helaas regelmatig voorkomen, worden zo nodig extra acties 
georganiseerd. In 2015 zijn bijvoorbeeld 300 tasjes met een medische basisuitrusting gedoneerd, 
waardoor hulpverleners en vrijwilligers snel ter plaatse kunnen zijn.    
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MDA Nederland legt jaarlijks verantwoording af in haar jaarverslag over de uitgaven ten bate van MDA 
Israël en de verwervingskosten in Nederland. De stichting houdt de wervingskosten onder de 15%.  
 

7. Beheer van het vermogen   

Het beleid van MDA Nederland is erop gericht om de gelden die zij ontvangt zoveel als mogelijk aan te 
wenden voor MDA Israël. Elk jaar is de stichting opnieuw afhankelijk van de in het betreffende jaar 
geschonken bedragen. De hoogte daarvan laat zich vanzelfsprekend niet voorspellen. Het ontvangen 
van legaten en erfstellingen is per jaar zeer wisselend.    
Wanneer MDA Nederland aan het eind van een jaar onverhoopt een negatief resultaat behaalt 
vanwege onvoldoende ontvangen giften en legaten, kunnen de reserves van de stichting gebruikt 
worden om dit tekort te dekken.   
 

8. Overige informatie   

Gemiddeld aantal werknemers  
Stichting Magen David Adom Nederland heeft geen werknemers in dienst.    
 
Bestuurders 
Bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Tevens zijn er geen leningen, 
voorschotten of garanties verstrekt aan bestuursleden van de stichting.    
 
Vergoeding voor bestuurders  
1) Bestuursleden hebben alleen recht op vergoedingen voor de werkelijke gemaakte kosten, met een 
maximum van € 150 per maand en € 1500,00 per jaar. Deze vergoedingen zijn onbelast. Van 
bedragen waarvoor een vergoeding gevraagd wordt boven deze maximum bepaalde bedragen is er 
goedkeuring vereist van het bestuur. 
2) Onkosten zijn kosten die bestuursleden redelijkerwijs maken bij de uitvoering van hun functie voor 
de stichting.   
 
Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Identificatienummer (RSIN)   

Stichting Magen David Adom Nederland  
RSIN: 814787630   
Fiscaal nummer: 8147.87.630    
Stichting Magen David Adom Nederland – Ingetje van der Straaten Fonds   
RSIN: 815293318   
Fiscaal nummer: 8152.93.318    
 
Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Identificatienummer (RSIN) vervangt het fiscaal 
nummer, dat de Belastingdienst tot nu toe gebruikte voor niet-natuurlijke personen. De Kamer van 
Koophandel geeft het RSIN uit en neemt het op in het Handelsregister, naast het KvK-nummer. Het 
RSIN hoeft niet vermeld te worden op briefpapier en dergelijke. De Belastingdienst geeft, anders dan 
bij het fiscaal nummer, het RSIN niet uit, maar gebruikt het wel om andere nummers samen te stellen, 
zoals het btw-nummer en het loonheffingsnummer.  
 
 
Het beleidsplan Stichting MDA Nederland 2015 is vastgesteld door het bestuur van MDA Nederland op 
13 maart 2016. 


