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1. Inleiding
Het Beleidsplan van Stichting Magen David Adom Nederland 2019-2021 beschrijft het beleid
van Magen David Adom Nederland voor 2019 en daarna. In verband met de mondiale
coronacrisis heeft het bestuur besloten op het beleidsplan enige aanvullingen /
aanpassingen
te
doen.
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.
Sinds begin 2019 heeft de stichting ook het CBF keurmerk.
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.

Bij het schrijven van dit beleidsplan zitten wij mondiaal middenin een grote crisis
vanwege de verspreiding wereldwijd van het coronavirus. Ook Israël is net als een
groot deel van de wereld (inclusief Nederland) zwaar getroffen. Het bestuur van MDA
Nederland zit net als vele andere Nederlanders met uitzondering van hen die in vitale
functies werken (waaronder drie bestuursleden van MDA!) aan huis gekluisterd.
De gevolgen hiervan vallen nog geenszins te overzien maar zullen zeker in de hele
wereld dramatische vormen aannemen.
In dit beleidsplan beperken wij ons uiteraard tot MDA in Israël, alhoewel Nederland
ook ernstig getroffen is. MDA in Israël wordt grootschalig ingezet om Corona te
bestrijden. Naast haar reguliere werkzaamheden worden medewerkers ingezet voor
testen zowel thuis als in zgn. mobiele testcentra en voor medische controles thuis.
We spreken hier de wens uit dat we mondiaal deze crisis beteugelen.
Wij wensen een ieder heel erg veel sterkte in hopelijk een goede gezondheid!
We hopen ook dat 2020 een jaar van vrede en veiligheid zal worden voor het hele
Midden Oosten, Israël in het bijzonder. Voor calamiteiten in Israël, zoals de
coronacrisis, die helaas regelmatig voorkomen, worden zo nodig extra acties
georganiseerd. De belangrijkste doelen die wij blijven steunen in 2020 zullen zijn: het
nieuwe ambulance station in Modi’in en de medische hulpmiddelen (handschoenen)
en medische apparatuur die vanwege Corona extra noodzakelijk zullen zijn.
MDA Nederland hoopt ondanks de coronacrisis op een jaar waarin wij wederom op u
kunnen rekenen.
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2. Oprichting MDA Nederland
Magen David Adom (betekenis: Rode Davidster) Israël is opgericht in 1930 om medische
noodhulp aan iedereen in Israël te verlenen. Dit gebeurt door middel van ambulancediensten
en de nationale bloedbank. Magen David Adom (MDA) levert deze (acute) hulp en zorg via de
(para-)medics en vrijwilligers die werken op de ambulances en de nationale bloedbank. Hierbij
is de aanschaf van nieuwe actuele, geavanceerde ambulances en de bouw van nieuwe
ambulancestations, het opleiden van paramedici/verpleegkundigen en vrijwilligers cruciaal
evenals de steun van de internationale vriendenstichtingen, waarvan MDA Nederland er een
is. Ook buiten Israël wordt hulp verleend bij grote rampen. Waar mogelijk, respectievelijk
noodzakelijk wordt samengewerkt met de Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen in de
regio. De nationale bloedbank is ook een van de belangrijke pijlers waarop MDA rust om aan
haar doelstellingen, medische noodhulp, te kunnen voldoen. Op dit moment wordt gebouwd
aan een nieuwe deels ondergrondse bloedbank in Ramla, vlakbij het vliegveld Ben Gurion.
MDA Israël is in hoge mate afhankelijk van giften.
Magen David Adom Nederland is opgericht in 1981 en is een Nederlandse vriendenstichting
met als doel: financiële en materiële steun aan het medische werk van Magen David Adom
Israël.
“Wie één leven redt, redt de hele wereld”, deze Joodse wijsheid wordt door de vrijwillige en
professionele hulpverleners van MDA in Israël dagelijks in de praktijk gebracht: dag en nacht
staan ze klaar voor de slachtoffers van ongevallen, aanslagen en andere medische
noodsituaties.
MDA Nederland steunt dit levensreddende werk door het werven van fondsen om MDA Israël
te voorzien voor de aankoop van ambulances en ambulancestations, het aanschaffen van o.a.
noodzakelijke medische hulpgoederen, materialen voor de bloedbanken, en het begeleiden
van jeugdvrijwilligers die in Israël een periode op een ambulance werken. Jaarlijks dient MDA
Israël een verzoek hiertoe in bij MDA Nederland. De reguliere exploitatie wordt door MDA
Israël zelf gefinancierd.
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3. Huidig bestuur van MDA Nederland
De samenstelling van het bestuur van Stichting Magen David Adom Nederland bestaat sinds
1-9-2018 uit:
• Marjan Sprecher-Israëls, arts, voorzitter
• Nannette Blitz-Verdooner, Fondsenwerving en legaten Bennita Blocq, coördinator
jeugdvrijwilligers
• Pim Knetemann, donateursadministratie
• Henk Poolen, penningmeester
• Daphne Sprecher, communicatie
• Angela Vermeulen, coördinator Christelijke doelgroepen
• Petra van Werkhoven, secretaris
Bezoldiging
De bestuursleden zijn allen vrijwilliger en ontvangen uit hoofde van hun functie geen
bezoldiging.

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.
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door onder meer:
a. Het organiseren van activiteiten om het inzamelen van gelden en goederen voor MDA
mogelijk te maken. MDA heeft hiertoe in de loop der jaren een ruim donateursbestand
opgebouwd met vele trouwe donateurs.
b. Het ontvangen van en gelabeld doorzenden naar MDA Israël van de door donateurs voor
de afgesproken doelen ingezamelde gelden en goederen.
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5. Doelstellingen van MDA Nederland
De vriendenstichting MDA Nederland heeft als doelstelling: financiële en materiële steun aan
het medische werk van Magen David Adom Israël. Dit wordt gedaan door o.a.:
•
Regelmatige acties, nieuwsbrieven en informatieve bijeenkomsten gericht op onze
bestaande donateurs.
•
Het werven van nieuwe donateurs.
•
Het verwerven van fondsen en legaten.
De giften van MDA Nederland worden gelabeld overgemaakt naar Israël en MDA Nederland
bewaakt de verantwoording van de uitgaven door MDA Israël.
Elk jaar verzoekt MDA Israël aan MDA Nederland diverse projecten te financieren. Het
bestuur besluit aan welke voorstellen kan worden voldaan en welke extra activiteiten (ook
incidenteel waar nodig) ondersteund zullen worden.
MDA Nederland draagt bij aan de aanschaf van
ambulances. De bouw, renovatie en onderhoudskosten van ambulancestations. Daarnaast worden
medische materialen zoals handschoenen, injectienaalden, materialen voor de bloedbank, defibrillatoren en dergelijke gefinancierd. Tenslotte financieren wij Nederlandse jeugdvrijwilligers in het
Jeugdvrijwilligersproject Yochai Porat z”l, dat
vernoemd is naar de jong gestorven Israëliër Yochai
Porat. Dit programma houdt in dat jongeren van 18 tot
25 jaar vanuit de hele wereld na een
intensieve cursus van twee weken minimaal vijf weken op een ambulance in Israël stage
kunnen lopen. Enthousiaste jongeren kunnen desgewenst ook een vervolgcursus doen van
zes weken op de geavanceerdere ambulance, de MICU. Jaarlijks nemen circa tien jongeren uit
Nederland deel aan dit programma.

6. Besteding van de middelen
Elk jaar verzoekt MDA Israël aan MDA Nederland diverse projecten te financieren en doet
daartoe een voorstel. Het bestuur weegt af en besluit aan welke (onderdelen van ) de
voorstellen kan worden voldaan en welke extra activiteiten ondersteund zullen gaan worden.
Uiteraard is e.a. afhankelijk van het bedrag dat in het betreffende jaar aan donaties, giften en
legaten wordt verworven.
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MDA Nederland heeft o.a. bijgedragen aan de bouw en /of verbouw van de
ambulancestations in:
•
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
•
MDA Station Baqa al Gharbiyye

Eind 2018 is besloten samen met de vrienden van MDA in Zwitserland de bouw van een
nieuw ambulancestation in Modiin te gaan financieren. De eerste steenlegging, de zgn.
feestelijke ‘cornerstone’ ceremonie heeft eind oktober 2019 op de bouwlocatie in
Modiin plaatsgevonden.
In 2020 zal MDA Nederland in ieder geval de volgende doelen ondersteunen:
•
Medische handschoenen
•
Cursus en verblijfskosten van tien Nederlandse jeugdvrijwilligers die in Israël
het Yochai Porat z”l programma volgen.
•
Het onderhoud van de ambulancestations die gefinancierd zijn door de Nederlandse
vrienden (zie boven).
•
Een nieuw te bouwen ambulance station in Modi’in.
De Nederlandse ambulancestations worden jaarlijks onderhouden met behulp van Nederlands geld. Deze bijdrage beperkt zich tot het onderhoud van de gebouwen. De reguliere
exploitatie van de ambulancestations wordt door MDA Israël zelf gefinancierd. Voor calamiteiten in Israël, die helaas regelmatig voorkomen, worden zo nodig extra acties georganiseerd.
Incidenteel worden ook ambulances geschonken door MDA Nederland. In december 2018 is
een benefietavond georganiseerd ter gelegenheid van 70 jaar Israël en 35 jaar MDA vrienden
in Nederland. De opbrengsten van de avond stonden geheel in het teken van de eerste m.b.v.
Nederlands geld aan te schaffen MICU ambulance. Begin 2019 is deze MICU (mobiele
intensive care unit) geschonken aan het ambulancestation in Netivot en op 3 mei 2019
feestelijk ingewijd in aanwezigheid van onder meer de Nederlandse ambassadeur.
MDA Nederland legt jaarlijks verantwoording af in haar jaarverslag over de uitgaven ten bate
van MDA Israël en de wervingskosten in Nederland. De stichting houdt de wervingskosten
onder 15% van de totale kosten.
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7. Ambulance jeugdvrijwilligersprogramma (Yochai Porat z”l)
MDA Nederland zendt jaarlijks circa 10 jeugdvrijwilligers uit in de leeftijd van 18 tot 25 jaar. Zij
volgen in Israël een intensieve cursus (basic course) en als zij daarvoor geslaagd zijn, doen zij
gemiddeld twee maanden dienst op een ambulance voor het ambulance-jeugdvrijwilligersprogramma (Yochai Porat z”l) van MDA Israël. Een aantal volgt daarna nog een programma
voor gevorderden (advanced course).
MDA Nederland financiert de cursus en het verblijf. Aan de jeugdvrijwilliger wordt gevraagd
bij te dragen met werven van vijf nieuwe donateurs die gezamenlijk minimaal €500,doneren. Na afronding van het programma deelt de jeugdvrijwilliger de ervaringen in de
rondzendbrief, op de website, d.m.v. lezingen of d.m.v. een bijdrage aan evenementen.
Bestuurslid Bennita Blocq 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.
Daarnaast hopen en verwachten we
dat de jeugdvrijwilligers zelf ook
donateur worden en hun kring
enthousiasmeren dit ook te doen.
Sinds 2018 zijn de stages van MDA
ook erkend als leerbedrijf, waardoor
leerlingen MBO verpleegkunde de
stage binnen hun curriculum
kunnen volgen.
Vanaf 2019 heeft MDA Nederland de begeleiding vanuit Nederland versterkt door de
jeugdvrijwilligers vooraf kennis te laten nemen van de ervaringen van jeugdvrijwilligers van
voorgaande jaren. Ook krijgen de jongeren ter ondersteuning van de eigen crowdfunding van
500 euro meer informatie over het programma en machtigingsformulieren. In oktober 2020
komt er weer een alumnibijeenkomst waar de ervaringen vooraf, tijdens en na het verblijf in
Israël worden gedeeld.
In maart 2020 hebben vier jeugdvrijwilligers hun verblijf in Israël kort voor afronding
moeten afbreken vanwege de Israëlische lockdown-maatregelen als gevolg van de
coronamaatregelen. Op het moment van schrijven is de verwachting dat op zijn vroegst
vanaf oktober 2020 weer Nederlandse jeugdvrijwilligers naar Israël kunnen worden
uitgezonden. De doelen voor 2020 zijn uitgewerkt in een specifiek beleidsplan
jeugdvrijwilligers.
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8. Bestaande en nieuwe donateurs in 2019
Door de toenemende leeftijd van onze donateurs neemt het aantal donateurs af.
Wij onderscheiden binnen ons donateursbestand twee groepen donateurs.
a)
Actieve donateurs die ieder jaar een of meerdere keren per jaar geven;
b)
Donateurs die de rondzendbrief ontvangen, maar niet (meer) doneren.
In 2019 heeft een aantal van de laatste categorie weer gedoneerd, nadat een aantal
jaren niet te hebben gedaan. Uiteraard stellen we dit zeer op prijs.
De communicatie naar donateurs over legaten en periodieke schenkingen zullen we in 2020
verbeteren door een folder te maken en verdere stappen te zetten in persoonlijke gesprekken met
donateurs die meer informatie willen over erfenissen/legaten, grote schenkingen en periodiek
schenken.
Sinds 2018 kunnen donateurs ook indien gewenst via een automatische machtiging doneren.
Deze mogelijkheid zal in 2020 verder onder de aandacht van donateurs worden gebracht.
Wij zullen onze donateurs in 2020 vijf rondzendbrieven per post sturen en de donateurs
waarvan wij een email adres hebben zullen daarnaast twee actuele digitale nieuwsbrieven
ontvangen.
Informatie over het werk van MDA in Israël wordt ook gegeven via de actuele website
www.mda-nederland.nl met twitterfeeds van MDA Israël en een eigen MDA Nederland
facebookpagina.
Beleid t.a.v. het werven van nieuwe donateurs in 2020:
1. Het netwerk van jeugdvrijwilligers (separaat beleidsplan)
2. Christelijke doelgroepen (separaat beleidsplan). De kerkgenootschappen zullen we in
2020 met specifieke informatie benaderen en vragen deze informatie in hun gemeente te
delen.

3. Joodse doelgroepen. De verschillende Joodse gemeenschappen en
vertegenwoordigers zullen we in 2020 weer benaderen door persoonlijk overleg en met
specifieke schriftelijke informatie.

Communicatie
In 2020 zullen we naast het actueel houden van de website www.mda- nederland.nl en
facebookpagina https://www.facebook.com/mdanederland/, proberen artikelen te laten
publiceren in landelijke media voor Joodse en Christelijke doelgroepen. Tot slot zullen we
verder gaan met de verdieping van ons communicatiebeleid naar stichtingen en
netwerken.
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9. Fondsen werving /testamenten en legaten
In 2019 heeft MDA Nederland wederom substantiële donaties gekregen van Fondsen
en stichtingen. Het doel voor 2020 is dit resultaat te evenaren, maar vanwege de
economische crisis als gevolg van de Coronamaatregelen moet nog blijken wat
haalbaar is. De nieuwe portefeuille in het bestuur voor fondsen werving, testamenten en
legaten heeft in 2019 tot een aantal grote persoonlijke schenkingen geleid. De
informatieverstrekking en ondersteuning over legaten en schenkingen aan donateurs zal
in 2020 verder worden uitgewerkt.

10. 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.

11. 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
Bestuursleden hebben alleen recht op vergoedingen voor de werkelijke gemaakte kosten,
met een maximum van € 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.
Onkosten zijn kosten die bestuursleden redelijkerwijs maken bij de uitvoering van hun functie
voor de stichting.
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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 2020 is vastgesteld door het bestuur van MDA
Nederland op 20 mei 2020.
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