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BESTE VRIENDEN VAN MAGEN DAVID ADOM, 

In deze rondzendbrief die wij ter gelegenheid van de hoge feestdagen en het nieuwe joodse 
jaar uitbrengen, staan wij kort stil bij het afgelopen jaar 5777. Voor we dit doen wil ik u 
allereerst bedanken voor alle gulle giften die wij van u mochten ontvangen in 5777. Dankzij 
uw hulp konden wij de met MDA in Israël afgesproken doelstellingen behalen. De financiële 
verantwoording hiervan, onze jaarrekening, is deze zomer door de accountant voorzien van 
een accountantsverklaring. Verderop in onze rondzendbrief vindt u de samenvatting. De 
integrale jaarrekening is onlangs gepubliceerd op onze website. 
 
Terugblik 5777  
We kijken terug op een voor Israël en MDA wederom gecompliceerd en zwaar jaar. De golf 
van terreur heeft zich weliswaar iets minder frequent dan het jaar ervoor gemanifesteerd. 
Echter het plotseling neersteken van onschuldige slachtoffers soms zo maar midden op 
straat, één of meerdere keren per dag, vindt helaas nog steeds zeer regelmatig plaats.  
 
Omdat MDA in de loop van al die jaren expert is geworden op het gebied van multi casusalty 
incidenten en men ook elders helaas niet gespaard blijft voor verschrikkelijke terroristische 
aanslagen, onlangs nog vond een afschuwelijke aanslag in Barcelona plaats, komen er 
regelmatig professionals uit de hele wereld naar MDA in Israël om van hen te leren. Zo kwam 
er ook een delegatie van medewerkers van Ambulance zorg Nederland en het Nederlandse 
Rode Kruis op bezoek bij MDA in Israël. Dat men veel kan leren van de werkwijze van MDA 
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getuigt het zeer interessant en lovende 
artikel van hen in het vakblad Ambulance 
Zorg van juni 2017. U kunt dit artikel op 
onze website vinden. 
 
Toch ook hoogtepunten voor MDA in 
5777: 
• MDA ontving op 16 mei een ere-
doctoraat van de Bar Ilan University uit 
handen van professor Hershkowitz, de 
president van deze universiteit.  

• Op 12 Juli werd wederom een onderscheiding uitgereikt aan MDA. De zeer eervolle onder-
scheiding in de publieke sector, The ”National Award for Quality and Excellence” (Nationale 
Onderscheiding voor kwaliteit en uitzonderlijke prestatie). 
We zijn trots op alle medewerkers en vrijwilligers van MDA en feliciteren hen met deze 
geweldige prestaties!  
 
Bijdrage Nederlandse donateurs in 5777 
Dankzij uw steun konden wij vanuit MDA Nederland in 5777 weer veel betekenen voor MDA 
in Israël. Zo openden wij ons nieuwe ambulance station in Baqa Al Garbya op 16 november 
in het bijzijn van onder meer de Nederlandse ambassadeur. Uiteraard verscheepten wij ook 
weer de traditionele containers met Nederlandse medische handschoenen naar MDA in 
Israël. Gelukkig konden wij ook dit jaar weer een aantal jonge Nederlandse jeugdvrijwilligers 
naar Israël sturen om zes weken op de ambulances mee te gaan werken. Allen ervaren dit 
als een bijzondere en leerzame periode. Regelmatig schrijven ze over hun ervaringen een 
stukje voor deze rondzendbrief. 
 
5778  
Een nieuw jaar staat voor de deur waarin wij hopen weer veel te kunnen betekenen voor 
MDA. De opening van ons ambulance station in Hod Hasharon bijvoorbeeld. Ook willen wij 
MDA graag gaan steunen met twee nieuwe aan ons gevraagde projecten: 
• Nieuw type speciaal versterkte mobiele schuilkelder o.a. ter bescherming tegen 
raketaanvallen van de medewerkers van MDA en de inwoners in de omgeving. Het gewicht 
hiervan is slechts een derde van het gewicht van een reguliere schuilkelder.  
• Quadricycle: een zgn. vierwieler, een elektrisch autotje 
voor de First Responders om nog sneller ter plekke te 
kunnen zijn. Hij is snel (max. snelheid 85km/uur) en kan 
gebruikt worden bij elk weertype.  
 
Wij voelen ons gesterkt door de inzet van de mensen van 
MDA, waarvoor ieder mensenleven telt.  We zullen ons 
samen met u blijven inspannen om deze organisatie haar 
fantastische werk te laten blijven doen.  
Moge 5778 een jaar worden van gezondheid en 
voorspoed voor u en uw naasten en moge 5778 een jaar worden van vrede in de hele wereld 
en in Israël in het bijzonder!  
Wij danken u zeer voor uw betrokkenheid en de tot op heden door u gedane donaties. Wij 
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hopen dat u ook in het nieuwe jaar het prachtige en belangrijke werk van MDA wederom 
met gulle hand zult blijven ondersteunen! Want, wie een leven redt, redt een hele wereld. 
 
Shana Towa namens het bestuur, 
 
Marjan Sprecher, voorzitter 
 
NIEUW JAAR, NIEUWE MEDIA 

 ‘Een beeld zegt meer dan 1000 woorden’. Een uitspraak die vandaag de dag zeker zeer van 
toepassing is. Dat merken we bij MDA ook. De beelden, filmpjes die MDA Israël verspreidt 

zijn vaak indrukwekkend en interessant. Natuurlijk ziet u het een en 
ander hiervan terug in de rondzendbrief of op de website, maar dat is 
ten eerste niet altijd actueel en ten tweede kunnen we niet alles kwijt. 
En juist ook de filmpjes zijn de moeite waard om te bekijken. MDA Israël 
is dan ook zeer actief op social media via Facebook en Twitter. De 
meest recente Tweets vindt u ook al terug op de homepage van onze 

website. Om ook de mooie foto’s en filmpjes sneller en actiever met u te kunnen delen, 
hebben we nu ook een Facebookpagina voor Magen David Adom Nederland. Deze vindt u 
op: https://www.facebook.com/mdanederland/. U hoeft alleen maar de pagina te ‘liken’ om 
updates te ontvangen. Zo hopen we u komend jaar nog beter op de hoogte te kunnen 
houden van al het mooie werk van MDA! 
 
JEUGDVRIJWILLIGER WORDEN? 

Shalom!  
Ik ben Serena, jeugdvrijwilliger bij MDA Nederland en ik ben actief betrokken bij het 
jeugdvrijwilligersprogramma van MDA Israël. 
Elk jaar stuurt MDA Nederland jeugdvrijwilligers naar Israël om daar op de ambulance mee 
te draaien als personeel en medische hulp te bieden aan inwoners in Israël. Dit is een unieke 
en geweldige ervaring!  
Mijn ervaringen op de ambulance in Israël zijn zowel op persoonlijk vlak als professioneel 
vlak, enorm verrijkend geweest. Of het nou ging om een pleister plakken op een wond, een 
bevalling begeleiden of om het reanimeren van een patiënt wiens hart ermee opgehouden 
was, elke dag was weer anders. Het mooie van de ervaring is dat ik vrienden voor het leven 
eraan heb overgehouden, ook al wonen we in verschillende landen! 
Diensten draaien op de ambulance in Israël als vrijwilliger is natuurlijk meer dan alleen maar 
leuk. Het is ook hard nodig. De ambulancedienst in Israël draait voornamelijk op vrijwilligers. 
Dit zijn zowel Israëlische vrijwilligers als 
vrijwilligers uit het buitenland. Het is dus erg van 
belang dat er voldoende personeel is om te 
zorgen dat medische hulp beschikbaar blijft 
voor iedereen in Israël. 
Toch zijn er veel mensen die nog niet afweten 
van het bestaan van het Jeugdvrijwilligerspro-
gramma van MDA. Daar kunt u een grote rol in 
spelen! Heeft u een familielid, vriend(in) of 
collega die tussen de leeftijd van 18 en 25 jaar 
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is, en lijkt het hun leuk om naar Israël te gaan als 
Jeugdvrijwilliger om daar te helpen (een) levens te 
redden? Dan kunnen zij zich opgeven via onze 
website www.mda-nederland.nl/vrijwilligers of een 
e-mail sturen naar serena@mda-nederland.nl. 
 
Ook voor vragen kunt u altijd een mail sturen. Als u 
zelf niet in aanmerking komt om deel te nemen aan 
het jeugdvrijwilligersprogramma, kunt u op deze 
manier ook een bijdrage leveren. 
Heel hartelijk dank. 
 
JAARREKENING 2016 

Hierbij presenteren wij u de jaarcijfers over 2016. Deze cijfers zijn ontleend aan de 
geconsolideerde jaarrekening 2016 van Magen David Adom Nederland en het Magen 
David Adom Nederland-Ingetje van der Straaten Fonds. De geconsolideerde jaarrekening is 
opgemaakt op basis van de volgende grondslagen:  

• GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA 
o ALGEMEEN. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, 

tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld. 
o EFFECTEN. De onder de financiële vaste activa opgenomen effecten worden 

gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde. 
o VREEMDE VALUTA. Bezittingen en schulden in vreemde valuta worden 

gewaardeerd tegen de officiële koersen ultimo boekjaar. De uit de 
omrekening voortvloeiende koersverschillen komen ten gunste of ten laste 
van de staat van baten en lasten. 

o 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 toegevallen 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 erfstellingen; 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. 

Bijgevoegd is de controleverklaring van de accountant Mazars Paardekooper Hoffman N.V..  
MDA Nederland heeft in 2016 aan legaten en erfstellingen € 47.876 en aan donaties en 
giften  € 230.342 ontvangen. In 2016 is gedoneerd aan MDA Israël € 248.087.  Het MDA 
Nederland dankt u hartelijk voor dit resultaat. 
 
Emmy van Dijk-Groeneveld,  penningmeester 
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GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (NA BESTEMMING RESULTAAT) 
ACTIVA  

2016  2015 

  €   €   €   €  
VASTE ACTIVA                 
FINANCIËLE VASTE ACTIVA  364.756    353.146   

 
Som der vaste activa 

    
364.756 

   353.146 
353.146 

 
VLOTTENDE ACTIVA         
         
VORDERINGEN         
Overige vorderingen en         
overlopende activa  2.581    4.794   
         
LIQUIDE MIDDELEN  244.017    236.469   

         
Som der vlottende activa           246.598              241.463         

         
TOTAAL    611.354              594.409 
 
PASSIVA  

2016  2015 

  €   €   €   €  
EIGENVERMOGEN         
Stichtingskapitaal  -    -   
Bestemmingsreserve effecten  364.756    353.146   
         
Overige reserves  237.176    233.817   

         
    601.932    586.963 
KORTLOPENDE SCHULDEN         
Overige schulden en         
overlopende passiva    9.422    7.446 

         
TOTAAL    611.354            594.409 

                        
                                                           

GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
 

 
 

Begroting 
2017  

Begroting 
2016  

Exploitatie 
2016 

  
Exploitatie 
2015 

  €   €   €   €  
Baten uit eigen fondsenwerving  -  -  278.369  274.189 
Baten uit beleggingen  -  -  26.753  51.839 

         
Som der Baten  -  -  305.122       326.028 

         
LASTEN         
Besteed aan doelstellingen:         
Financiële steun MDA Israel  -  -  201.539  210.452 
Materiële steun MDA Israel  -  -  46.548  96.544 
Projectbewaking         7.300            9.800  8.189  9.322 
         

         7.300  9.800  256.275  316.318 

         
Werving baten:         
Kosten eigen fondsenwerving  34.540  32.250  24.418  37.191  

         
           
Beheer en administratie:         

Kosten beheer en administratie  12.880  11.700   9.458     10.257 

         
Som der lasten         54.720  53.750  290.151  363.766 

         
Resultaat  -54.720  -53.750  14.971        -37.738 

 
Bestemmingsreserve effecten 

            11.610          36.352    

                          
Overige besteedbaar vermogen      3.361         -74.090 

      14.971  -37.738 

 


