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BESTUURSVERSLAG 2017 

 
Hierbij presenteren wij het bestuursverslag van 2017 als onderdeel van het financieel jaar-
verslag van 2017 van Stichting Magen David Adom Nederland en Stichting Magen David 
Adom Nederland-Ingetje van der Straaten fonds gevestigd te Amstelveen. Voor uitgebreide 
informatie verwijzen wij naar onze statuten bijgevoegd in het jaarverslag van 2007, hierop 
zijn dan ook geen wijzigingen van toepassing. 
 
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 ambulancedien-
sten en de nationale bloedbank. 
 
Magen David Adom (MDA) levert (acute) hulp en zorg via de ambulances, de bouw en reno-
vatie van ambulancestations, het opleiden van paramedici/verpleegkundigen en vrijwil-
ligers. Dit is mede mogelijk door de hulp van tienduizenden vrijwilligers. Ook buiten Israël 
wordt hulp verleend bij grote rampen. Waar mogelijk, respectievelijk noodzakelijk wordt sa-
mengewerkt met de Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen in de regio. MDA Israël is 
in hoge mate afhankelijk van giften. 
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Magen David Adom Nederland is opgericht in 1981 en is een Nederlandse vriendenstichting 
met als doel de ondersteuning van MDA Israël. 
 
“Wie één leven redt, redt de hele wereld”, deze Joodse wijsheid uit het Boek Sanhedrin 37a 
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 Is-
raël te voorzien van medische hulpgoederen, materialen voor de bloedbanken, ambulances 
en ambulancestations en het begeleiden van jeugdvrijwilligers die in Israël een periode op 
een ambulance werken. 
 
De vriendenstichting MDA Nederland heeft als doelstelling: financiële en materiële steun 
aan het medische werk voor de organisatie Magen David Adom in Israël via inzamelingen en 
acties naar bestaande donateurs, het werven van nieuwe donateurs en het ontvangen van 
legaten. De giften van MDA Nederland worden gelabeld en MDA Nederland bewaakt de ver-
antwoording ervan door MDA Israël. 
 
 
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.  
 
 
HET BESTUUR VAN MAGEN DAVID ADOM NEDERLAND  
 
De samenstelling van het bestuur van Stichting Magen David Adom Nederland bestaat sinds 1-
10-2017 uit:  
 
Marjan Sprecher-Israëls, arts, voorzitter 
Henk Poolen, penningmeester 
Petra van Werkhoven, secretaris 
Nannette Blitz-Verdooner, lid 
Bennita Blocq, coördinator jeugdvrijwilligers 
Angela Vermeulen, coördinator jeugdvrijwil-
ligers 
Daphne Sprecher, communicatie 
 
Het bestuur wordt ondersteund door: 
Pim Knetemann, donateursadministratie 
Serena Liesdek, jeugdvrijwilligers 
Christine van Baalen, lezingen MDA 
 
Emmy van Dijk heeft na een zorgvuldige overdracht het penningmeesterschap medio 2017 
neergelegd. Wij zijn haar zeer erkentelijk voor de wijze waarop zij de afgelopen drie jaar de 
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financiële administratie heeft geprofessionaliseerd en verzorgd. We hebben een deskundige 
opvolger voor haar gevonden in de persoon van Henk Poolen.  
Eric van Leeuwen heeft in het najaar van 2017 zijn adviseurschap neergelegd. Wij hebben 
veel te danken aan zijn adviezen over goede doelen in het algemeen en fondsenwerving en 
legaten in het bijzonder.  
Davinia Hochheimer heeft begin januari 2018 de donateursadministratie overgedragen aan 
Pim Knetemann. Zij heeft het afgelopen jaar gezorgd voor zeer inzichtelijke analyses over de 
frequenties van onze donaties.  
 
Op 29 april j.l. is op de leeftijd van 24 jaar Ilanit Blitz z“l., dochter van ons bestuurslid Nan-
nette Blitz na een heel dappere strijd overleden. Ilanit heeft niet alleen tweemaal in Israël  
als jeugdvrijwilliger op de ambulance gewerkt via ons jeugdvrijwilligersprogramma. Ze heeft 
ook geholpen het programma in Nederland verdere bekendheid te geven onder andere on-
der medische studenten. MDA en Israël waren heel erg belangrijk voor haar. Op haar lewaja 
(begrafenis) waren MDA vertegenwoordigers aanwezig. Vrienden van Ilanit van over de hele 
wereld hebben ter nagedachtenis aan Ilanit geld ingezameld en een scooter aan MDA ge-
schonken Ook Nederlandse donateurs hebben hier aan bijgedragen. Door de ziekte en het 
overlijden van Ilanit was Nannette minder beschikbaar. Serena Liesdek heeft de coördinatie 
van de jeugdvrijwilligers fantastisch waargenomen en vanaf eind 2017 hebben Angela Ver-
meulen en Bennita Blocq de coördinatie van de jeugdvrijwilligers overgenomen.  
Tot slot hebben we de expertise op het gebied van marketing en communicatie in 2017 kun-
nen uitbreiden met de verwelkoming van Daphne Sprecher in het bestuur.  

De bestuurders en ondersteuners zijn allen vrijwilligers. Zij ontvangen geen beloning voor 
hun werkzaamheden. Tevens zijn er geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt aan 
bestuursleden van de stichting. Bestuursleden hebben alleen recht op vergoedingen voor 
de werkelijke gemaakte kosten, met een maximum van € 1500,- per jaar. 
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PROJECTEN 2017 

 
ONDERZOEKHANDSCHOENEN EN ANDERE MEDISCHE HULPMIDDELEN 
 
De containers met poedervrije onderzoek-
handschoenen zijn, in het voorjaar van 2017, 
zoals elk jaar vanuit Nederland verscheept en  
in Israël afgeleverd. MDA Nederland betaalde 
dit voor een bedrag van €115.450,- 
 
 
 
 
 
 
 
 
NIEUWBOUW AMBULANCESTATIONS 
 
In 2017 hebben wij € 160.000,- overgemaakt naar MDA in Israël voor de financiering van de 
bouw van een nieuw toekomstig ambulancestation in Hod Hasharon. De eerdere plannen 
voor de bouw van dit ambulancestation lijkt in verband met de vertraging van het verkrijgen 
van gemeentelijke vergunningen nog enige tijd te gaan duren. Daarom is besloten vanaf 2018 
voor een tweede ambulance station in Modiin te gaan. Het geld voor Hod Hasharon blijft in 
Israël beschikbaar voor een Nederlands ambulance station. 
 
 
 
 
 
ONDERHOUD NEDERLANDSE AMBULANCE STATIONS 
 
De bijdrage aan de diverse werkzaamheden ten behoeve van het onderhoud van de door 
Nederlandse donateurs gefinancierde ambulance stations bedroegen  in 2017 €19.029. 
 
 

AMBULANCE-JEUGD VRIJWILLIGERSPROGRAMMA (YOCHAI PORAT Z”L) 
 
In 2017 hebben we voor €885,- aan het Yochai Porat z”l programma bijgedragen. Er hebben 
3 enthousiaste jongeren deelgenomen aan het programma ambulance-vrijwilligers. Zij na-
men deel aan de zgn. ‘basic course’. Zij deelden hun ervaringen met de donateurs in de 
diverse rondzendbrieven. Zij hebben zelf donaties opgehaald.  
Alle jeugdvrijwilligers zijn ook beschikbaar om hun ervaringen te delen met potentieel 
nieuwe vrijwilligers en donateurs op (huiskamer) bijeenkomsten en informatie markten. Zij 
geven dan ook een demonstratie reanimatie en AED gebruik.  
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In 2017 waren drie jeugdvrijwilligers op JomHa voetbal aanwezig en hebben daar een trai-
ning over Nederlandse richtlijnen reanimatie gevolgd. Twee jeugdvrijwilligers waren bij een 
bijeenkomst van de Liberaal Joodse Gemeente aanwezig op een bijeenkomst vanwege Jom-
Hatsmaoet. Drie jeugdvrijwilligers waren in maart bij een huiskamerbijeenkomst voor (po-
tentiële) donateurs. Een jeugdvrijwilliger heeft een presentatie gegeven op haar opleiding 
Ambulancezorg van de Hogeschool Utrecht. Tot slot gaf één jeugdvrijwilliger informatie op 
de informatiemarkt bij de Nederland Zingt dag van de EO. 
 
 
Vrijwilliger Melinda schreef over haar ervaringen: 
 
Mijn naam is Melinda en ik ben 24 jaar. In mijn dagelijks leven werk ik als verpleegkundige 
in het ziekenhuis. Voor mijn studie "International Health" had ik een stageplek nodig in het 
buitenland, waarbij MDA perfect leek aan te sluiten. 
 
Begin oktober vertrok ik richting Israël waar ik eerst de 10-daagse cursus deed voordat ik 
mijn vrijwilligerswerk kon starten. Het hotel waar we verbleven had heerlijk voedsel, dus 
ondanks de behoorlijk intensieve cursus had ik niks te klagen! Na 10 dagen kreeg ik te horen 
dat ik geslaagd was voor mijn praktijk- en theorie examen waarna mijn avontuur kon begin-
nen. Ik heb gekozen om in Tel-Aviv te werken en ben nog elke dag blij met deze keuze. Na 
mijn werkdag kan ik lekker naar het strand of de Shuk (markt) om te winkelen. Ik zal hieron-
der een dienst beschrijven die mij het meest is bijgebleven.  
 
Begin november had ik een nachtdienst op een maandag samen met mijn chauffeur die een 
Medic is. Meestal is de maandag nacht redelijk rustig, maar deze nacht begon direct met 
een oproep, een brand. We gingen richting één van minder goede wijken van Tel-Aviv waar 
een auto in brand stond om te zien of er gewonden zouden zijn. De politie was al gearriveerd. 
Gelukkig waren er geen gewonden. Halverwege de terugweg kregen we een oproep van een 
oude man in een verzorgingstehuis welke zich niet lekker zou voelen. We namen de oproep 
aan, maar net op weg, werd deze oproep geannuleerd 
voor een oproep met een hoger spoedgehalte in een 
straat verderop. Eenmaal aangekomen zagen wij een 
man die enorm aan het transpireren was, hij had het be-
nauwd, een snelle moeizame ademhaling, pijn op zijn 
borst en hij zag bleek. Ik mocht zijn vitale controles doen 
en deze man bleek een bloeddruk van 260/140 te heb-
ben. Mocht u denken, leuk die cijfers maar ik heb geen 
idee wat dit betekent, dit is heel erg hoog! Hiernaast had 
deze patiënt een irregulaire pols en een hoge bloedsui-
ker. Vanwege zijn verontrustende totaalbeeld besloot de 
Medic een Natan te bellen (intensive care ambulance). 
Ondertussen gaven wij de patiënt zuurstof en een ta-
bletje onder de tong, omdat de Medic vanwege de medi-
sche gegevens van deze meneer aan zowel een sterke 
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verergering van COPD als een hartinfarct dacht. Toen de Natan er was, werd een infuus ge-
prikt, een monitor aangesloten om zijn hartritme in de gaten te houden en werd hij meege-
nomen naar het ziekenhuis. Wij gingen weer naar het ambulancestation om ons klaar te 
maken voor een nieuwe oproep. De hele nacht waren wij in de ambulance en hadden wij 
spannende casussen. Erg interessant en leerzaam.  
 
 
 
SPECIALE/ EXTRA GIFTEN 
 
In 2017 waren we in staat met behulp van extra geld dat beschikbaar kwam dankzij een 
aantal legaten een drietal extra schenkingen te doen aan MDA: 
 
QUADRICYCLE   
 
Deze lichte en kleine elektrische autootjes kunnen sneller terplekke zijn dan de ambulance. 
Voordeel t.o.v. de scooter is dat ze zowel met slecht als warm weer geklimatiseerd zijn d.m.v. 

airco en meer materiaal kunnen mee-
nemen. Ze worden ingezet voor een 
snelle respons in dicht bevolkte stads-
centra. Ook kunnen ze ingezet wor-
den voor medische supervisie bij 
grote manifestaties. 
MDA Nederland doneerde de eerste 
van tien die MDA zijn aangekocht. 
Wij hebben deze quadricycle in Israel 
tijdens de IMDAC officieel ingewijd. 
Wij hebben hiervoor $ 25.000,- over-
gemaakt in 2017. 

 
 
PLASMAFERESE APPARAAT 
 
De Bloedbank van MDA heeft behoefte aan een apparaat wat het bloed opsplits in bloed-
plasma en de bloedcellen, een zgn. plasma ferese apparaat. Bij bloed donaties kunnen zo de 
diverse onderdelen van bloed optimaal benut gaan worden. 
 
Wij hebben voor de aanschaf van een plasma ferese apparaat voor de bloedbank €25.000,- 
overgemaakt in 2017. 
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MOBIELE SCHUILKELDER 
 
Israël is een land waar het helaas niet altijd rustig 
is. Wanneer het gaat om protocollen voor medisch 
personeel en vrijwilligers die patiënten behande-
len, gaat veiligheid boven alles. Daarom streeft 
MDA er dan ook naar om haar teams altijd de 
beste uitrusting te bieden tegen gevaren en ge-
vaarlijke situaties waarin ze terecht kunnen komen 
bij het bieden van noodhulp. Die uitrusting bestaat 
onder meer uit handschoenen, gezichtsmaskers, 
helmen, vesten en pakken die bescherming bieden 
tegen chemische middelen. Als onderdeel van 
deze aanpak, heeft MDA geïnvesteerd in tien mo-
biele schuilkelders van 11m2 die in tijden van escalatie op verschillende momenten op verschil-
lende plekken geplaatst kunnen worden. De mobiele schuilkelders zullen vooral ingezet worden 
voor de meest gevoelige ambulancestations en buitenposten die niet over goed schuilkelders 
beschikken. De mobiele schuilplaatsen zijn gemaakt van versterkt staal en zijn een stuk geavan-
ceerder dan de standaard betonnen schuilkelders. Hierdoor bieden ze het hoogst mogelijke ni-
veau van bescherming en zijn ze bestand tegen directe gevolgen van 122 mm-raketten, 120 mm 
mortieren en Qasam-raketten. Daarnaast hebben ze 1/3 minder gewicht dan de conventionele 
betonnen schuilkelders en zijn daardoor makkelijk transporteerbaar.  

Wij hebben voor de aanschaf van een mobiele schuilkelder €40.200,- overgemaakt in 2017. 
 
 
 
DONATEURS 
 
In 2017 kreeg MDA Nederland 100 nieuwe donateurs. 
Uiteraard verloren wij tot onze spijt ook een donateurs door overlijden en verhuizingen.  
 
We zien al een aantal jaren dat we vanwege de hoge leeftijd trouwe donateurs verliezen. 
We hebben echter al jaren ongeveer dezelfde inkomsten mogen ontvangen. In 2017 hebben 
we meer ontvangen door grote legaten. Onze inspanningen zullen de komende jaren gericht 
zijn op het vinden en binden van nieuwe donateurs binnen bestaande en nieuwe doelgroe-
pen. 
In 2017 hebben we onze donateurs geïnformeerd via 5 rondzendbrieven. Daarnaast hebben 
we een facebookpagina geopend waar meerdere keren per maand actueel nieuws ver-
schijnt. Trouwe donateurs kunnen bij ons ook een vriendenpas aanvragen die hen indien 
nodig in Israël meer mogelijkheden op hulpverlening van MDA biedt naast de reguliere zorg-
verzekering.  
In 2017 hebben we een aantal donateurs die in het verleden veel hebben gegeven gebeld. 
Dit heeft ons inzichtelijke informatie gegeven over de geefmotieven en mogelijkheden. Ook 
bleek dat een aantal donateurs inmiddels was verhuisd.  
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Om nieuwe donateurs te vinden hebben we in 2017 het volgende gedaan. 
We hebben op verzoek twee lezingen gegeven; in een kerk in Maasland en bij een ochtend-
bijeenkomst van het Joods Maatschappelijk Werk (JMW). Ook hebben we het werk van MDA 
in Israël verteld op een huiskamerbijeenkomst voor potentiële donateurs. Aan een kerk is 
op verzoek een presentatie gestuurd en aan twee andere kerken zijn folders gestuurd. Tij-
dens drie evenementen waren wij aanwezig met een informatiekraam: 
o EO Nederland Zingt dag (22 april) 
o Jom Ha’atsmaoet (1 mei) 
o Jom ha Voetbal (juni)  
 
De mogelijkheden van het organiseren van een concert door een bekende Joodse zanger 
zijn uitvoerig onderzocht in Nederland en Israël. De kosten bleken echter groter dan te ver-
wachte inkomsten door nieuwe en bestaande donateurs, waardoor dit niet heeft plaatsge-
vonden.  
 
We hebben in 2017 3 advertenties geplaatst 
o NIW (twee keer, met Pesach en Roshashana) 
o Loeach 
 
Het werk van MDA is Israël is verschenen in drie uitge-
breide artikelen in: 
o Reformatorisch Dagblad over met name het call-
center 
o Vakblad ambulancezorg 
o Website/weblog Christenen voor Israël over met 
name het jeugdvrijwilligersproject 
 
Het artikel over het jeugdvrijwilligerswerk heeft geleid 
tot diverse nieuwe aanmeldingen.  
 
Uit analyse van ons website bezoek blijkt dat mensen 
vooral gericht op deze website terecht komen en voornamelijk de pagina’s home, doneren 
en vrijwilligers bezoeken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
IMDAC 2017 
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Op 21 mei vond in Londen een Pre IMDAC plaats. Vanuit MDA Nederland was Marjan Spre-
cher aanwezig. De directie van MDA heeft toen onder meer gesproken over het Ere Docto-
raat van MDA aan de Bar Ilan University en de aanschaf van elektrische fietsen, waardoor de 
first responders, zodat zij patiënten nog eerder op lastig toegankelijke plekken kunnen be-
reiken.   
Van 29 oktober t/m 1 november 2017 vond de jaarlijkse MDA internationale vergadering 
van alle vriendenorganisaties plaats in Tel Aviv. Vanuit MDA Nederland waren Marjan Spre-
cher, Henk Poolen en Bennita Blocq aanwezig. Tijdens deze dagen zijn onder meer de 
nieuwe quadricycles officieel in gebruik genomen. Een foto ervan staat op de voorkant van 
dit jaarverslag.   
 
Tijdens de IMDAC werd ook een groot medisch trainingscentrum van de IDF, het Israëlische 
leger, in Yeruham in de Negev bezocht. MDA traint daar, samen met de medische brigade 
van het Israëlische leger, soldaten die als paramedicus gewonde soldaten en/ of burgers ter 
plekke verzorgen en/of redden. Zij toonden onder meer een indrukwekkende training/simu-
latie van een ernstig incident met een bermbom met veel slachtoffers.  
 
 
Rode Kruis Nederland 
In 2017 vond er weer een aantal ontmoetingen plaats met de directeur en het hoofd com-
municatie van het Nederlandse Rode Kruis. De gesprekken gingen over (de inhoud van de 
publicatie van) het NIOD onderzoek naar de ingrijpende fouten die tijdens de Tweede We-
reld Oorlog door het Nederlandse Rode Kruis zijn gemaakt. Ook is gesproken over de wijze 
waarop het Nederlandse Rode Kruis nu kan leren van het verleden. Daarnaast vond er een 
bezoek plaats van een delegatie van bestuur en directie van het Nederlandse Rode Kruis aan 
de Nederlandse gemeenschap in Haifa, Tel Aviv en Jeruzalem op 7 en 8 maart 2018. MDA 
Israël was betrokken bij de organisatie hiervan. 
Tijdens de viering van het 150 jarig bestaan van het Nederlands Rode kruis waren wij ook 
uitgenodigd en aanwezig in de Ridderzaal in Den Haag. 
 
 
VOORUITZICHTEN 2018 
 
We hopen dat 2018 een jaar van vrede en veiligheid zal worden voor het hele Midden Oos-
ten, Israël in het bijzonder. We zullen dit jaar extra aandacht besteden aan het 70 jarig be-
staan van de staat Israël. 
Voor calamiteiten in Israël, die helaas regelmatig voorkomen, worden zo nodig extra acties 
georganiseerd.  
Daarnaast hopen we dat in 2018 de bouwplannen van een nieuw MDA station in Modiin 
afgerond zullen worden zodat de bouw in 2019 zal kunnen gaan starten. 
MDA Nederland hoopt op een goed jaar waarin ruimhartig door haar trouwe donateurs ge-
schonken zal worden. 
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Een flink aantal van hen en wellicht ook nieuwe donateurs hopen wij te kunnen ontmoeten 
op een benefietavond die wij tijdens chanoeka, begin december, hopen te zullen gaan or-
ganiseren. 
 
Tenslotte hopen wij een flink aantal nieuwe donateurs in onze kring als vriend/donateur op 
te kunnen nemen. 
 
Want: Wie een leven redt, redt een hele wereld 
 
 
Op de volgende pagina’s leest u het financiële verslag over 2017. 
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Financieel Verslag over 2017 
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Stichting Magen David Adom Nederland

2.2

ACTIVA
(na resultaatbestemming)

Balans per 31-12-2017 Balans per 31-12-2016

Vaste Activa

Financiele vaste activa (1) 299.844          364.756          

299.844            364.756                

Som van de Vaste Activa

Vlottende Activa

Vorderingen 
Overige voerderingen en -                     

overlopende activa (2) 7.171              2.581              

Liquide middelen 322.670     244.017          

 -                

Som van de Vlottende Activa 329.841       246.598          

 

Totaal 629.685       611.354          

PASSIVA
(na resultaatbestemming)

Balans per 31-12-2017 Balans per 31-12-2016

EIGEN VERMOGEN
Bestemmingsreserve effecten (3) 299.844     364.756     

Overige reserves (4) 319.998     237.176     

619.842       601.932          

KORTLOPENDE SCHULDEN

Overige schulden en -                

overlopende passiva (5) 9.843        9.422        

9.843          9.422             

629.685       611.354          

Geconsolideerde Balans per 31 december 2017
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Stichting Magen David Adom Nederland

2.3

Begroting 

2018

Begroting 

2017

Realisatie 

2017

Realisatie 

2016

Baten
Baten uit eigen fondswerving (6) 245.577        263.802      450.013              278.369      

Baten uit beleggingen (7) 9.000           10.250        (5.584)                26.753       

Totaal opbrengsten 254.577        274.052      444.430             305.122     

Lasten
Besteed aan doelstellingen (8)

Financiele steun MDA Israel 100.000        112.176      208.721              201.539      

Materiele steun MDA Isreal 100.000        112.176      155.680              46.548       

Projectbewaking (9) -                   -                 -                        8.189         

 200.000        224.352      364.402             256.276     

Werving Baten

 
Kosten eigen fondswerving 41.400          34.550       23.959               24.418       

Beheer en Administratie

Kosten beheer en administratie (9) 12.075          12.800       14.438               9.458         

Som der Lasten 253.475        271.702      402.798              290.152      

Financiele baten en lasten (10) 9.000           10.250        (29.386)              26.753       

Resultaat 1.102            2.350          12.245               14.970       

Resultaat bestemming

Bestemmingsreserve effecten -64.912 

Overige reserves 77.157

12.245

Geconsolideerde staat van baten en lasten
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