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BESTE VRIENDEN VAN MAGEN DAVID ADOM, 
 
Allereerst wens ik u Shana Towa! 
Moge 5776 een jaar worden van gezondheid en voorspoed voor U en Uw naasten en moge 
5776 een jaar worden van vrede in de hele wereld en in  Israël in het bijzonder! 
Graag spreek ik hier mijn dank uit voor de giften die wij van u allen mochten ontvangen in het 
afgelopen jaar. 
Het bestuur kijkt terug op enerzijds een verdrietig en ingewikkeld jaar, maar anderzijds ook  
gelukkig op een prima jaar. Ons ontvielen dit jaar de twee zeer dierbare en waardevolle (oud) 
bestuursleden en zwagers Willem van Baalen en Cees van Aalst. Hun nagedachtenis en 
betekenis voor MDA-Nederland zullen wij altijd koesteren. Gelukkig konden wij ons bestuur 
ook verder versterken met onze nieuwe penningmeester, Emmy van Dijk en onze secretaris 
Petra van Werkhoven.  

Het bestuur van MDA volgt, net als u allen, de ontwikkelingen in het Midden-Oosten met 
grote betrokkenheid en bezorgdheid. De gebeurtenissen in Irak en Syrië en de ontwikkeling  
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van IS(IS) vervullen ons met afschuw. Het uitzichtloze conflict van Israël met de 
Palestijnen en in het bijzonder met Hamas leiden tot zinloos verlies van mensenlevens. 
Wij voelen ons gesterkt door de inzet van de mensen van MDA, waarvoor ieder 
mensenleven er een is en telt en zullen ons, samen met u, blijven inspannen om deze 
organisatie haar fantastische werk te laten blijven doen.  
 
Het bestuur, dat nog steeds volledig uit vrijwilligers bestaat, heeft dit jaar een nieuw 
modern ledenadministratiesysteem en een nieuw boekhoud systeem in gebruik 
genomen. We hebben mede daardoor veel efficiënter kunnen werken. Inmiddels is onze 
jaarrekening door de accountant gecontroleerd en voorzien van zijn goedkeurende 
verklaring. In deze rondzendbrief vindt u hiervan de samenvatting. Op onze website kunt 
u de integrale jaarrekening vinden. Daarnaast zijn onze website en onze huisstijl 
(waaronder uw vertrouwde rondzendbrief) volledig vernieuwd. Wij kregen hierover van 
u gelukkig veel positieve reacties! 
 
Dankzij uw steun konden wij weer veel betekenen voor MDA in Israël. Zo openden wij in 
november, in aanwezigheid van de Nederlandse ambassadeur, het totaal gerenoveerde 
ambulance station in Hazor Haglilith. We financierden een nieuwe ambulance en dragen 
deze op aan de nagedachtenis van Willem van Baalen. Deze ambulance hopen we in 
oktober in aanwezigheid van de weduwe en kinderen van Willem over te dragen aan 
MDA.  
 
Uiteraard werden ook dit jaar de containers met traditionele Nederlandse medische 
handschoenen vanuit Nederland naar MDA in 
Israël verscheept. 
Tenslotte hebben wij begin van dit jaar 
toegezegd aan MDA dat MDA-Nederland de 
bouw van een nieuw ambulance station In 
Baqa al Garbya zal financieren. In oktober 
hopen wij dit ambulance station te gaan 
openen. U kunt hiervoor nog steeds uw 
donaties aan MDA-Nederland geven.  
 
Wij danken u zeer voor uw betrokkenheid en de tot op heden door u gedane donaties 
en wij hopen dat u ook in het nieuwe jaar 5776 het prachtige en belangrijke werk van 
MDA wederom met gulle hand zult blijven ondersteunen! 
 
Shana Towa namens het bestuur, 
Marjan Sprecher, voorzitter 

 
 
CERTIFICAAT GEVEN? 
Indien u voor een bijzondere gelegenheid een donatie aan MDA Nederland wil geven, 
kunt u dat ook doen via een certificaat. De minimale donatie bedraagt 50 euro en dient 
minimaal een week van tevoren te worden aangevraagd. U kunt de naam en de 
gelegenheid aan ons doorgeven via info@mda-nederland.nl en 06 3633 9308.  

mailto:info@mda-nederland.nl


3 MAGEN DAVID ADOM NEDERLAND 

 

3 

JEUGDVRIJWILLIGER ANNIGJE RIJKEN 
 
Eerste weken als MDA overseas volunteer 
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 
(herseninfarct/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. 
Regelmatig merkte ik wel dat mijn Hebreeuws te wensen overliet, gelukkig kwam ik er 
met mijn Engels (en soms met handen en voeten..) wel uit. 
 
 
ERVARINGEN VAN EEN DONATEUR 
Ter gelegenheid van Rosh Hashana heeft de familie Notowicz-Kupferschmiedt aan 
Magen David Adom een gift gedaan ten name van haar vrienden. Deze vrienden hebben 
hierover via de familie een brief van MDA Nederland ontvangen met daarin een korte 
toelichting dat de donatie geheel wordt bestemd voor de medische (ambulance)hulp die 
Magen David Adom biedt aan alle inwoners van Israël.  

Wilt u ten name van familie en vrienden ook een gift aan MDA doen? Wij verkennen 
graag met u de mogelijkheden.  

jeugdvrijwilligers op JomHa voetbal, 21 juni jl. 
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JAARREKENING 2014 
Hierbij presenteren wij u de jaarcijfers over 2014. Deze cijfers zijn ontleend aan de 
geconsolideerde jaarrekening 2014 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 
 
Algemeen 
Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere 
waarderingsgrondslag is vermeld. 
 
Effecten 
De onder de financiële vaste activa opgenomen effecten worden gewaardeerd tegen 
verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde. 
 
Vreemde valuata 
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. 
 
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 2014 aan legaten en erfstellingen € 137.881 en aan 
donaties en giften  € 251.574 ontvangen. In 2014 is gedoneerd aan MDA Israël  
€ 404.269. Het MDA Nederland dankt u hartelijk voor dit resultaat. 
 
Emmy van Dijk-Groeneveld, penningmeester 
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GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 
(NA BESTEMMING RESULTAAT) 

ACTIVA  
2014  2013 

  €   €   €   €  
MATERIËLE VASTE ACTIVA         
         
FINANCIËLE VASTE ACTIVA  316.794    342.048   

         
Som der vaste activa    316.794    342.048 

 
VLOTTENDE ACTIVA         
VORDERINGEN         
Overige vorderingen en         
overlopende activa  3.228    15.390   
         
LIQUIDE MIDDELEN  312.078    299.554   

         
Som der vlottende activa           315.306              314.944             

         
TOTAAL    632.100              656.992 
 
PASSIVA  

2014  2013 
  €   €   €   €  
EIGEN VERMOGEN         
Stichtingskapitaal  -    -   
Bestemmingsreserve effecten  316.794    342.048   
Bestemmingsreserve jubileum  5.000    5.000   
Overige reserves  302.907    304.339   

         
    624.701    651.387 
KORTLOPENDE SCHULDEN         
Overige schulden en         
overlopende passiva    7.399    5.605 

         
TOTAAL    632.100            656.992 

                                                                                  
                                 
CONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
 

 
 

Begroting 
2015  

Begroting 
2014  

Exploitatie 
2014 

  
Exploitatie 
2013 

  €   €   €   €  
Baten uit eigen fondsenwerving  -  -  389.455  479.293 
Baten uit beleggingen  -  -  60.834  -757 

         
Som der Baten  -  -  450.289       478.536 

         
LASTEN         
Besteed aan doelstellingen:         
Financiële steun MDA Israel  -  -  319.019  225.555 
Materiële steun MDA Israel  -  -  85.250  95.906 
Projectbewaking  12.700  12.550  9.958  17.168 
         

  12.700  12.550  414.227  338.629 

         
Werving baten:         
Kosten eigen fondsenwerving  34.540  33.540  46.155  49.151   

         
Beheer en administratie:         

Kosten beheer en administratie  12.880  20.400  16.593     31.389 

         
Som der lasten         60.120  66.490  476.975  419.169 

         
Resultaat  -60.120  -66.490  -26.686         59.367 

Resultaat bestemming 

        

Bestemmingsreserve effecten             -25.254       -190.018     
Bestemmingsreserve jubileum                        -  - 
Overige besteedbaar vermogen      -1.432  249.385 

      -26.686  59.367 

 


