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BESTUURSVERSLAG 2016

Hierbij presenteren wij ons bestuursverslag van 2016 behorende bij het financieel
jaarverslag van 2016 van Stichting Magen David Adom Nederland en Stichting Magen David
Adom Nederland-Ingetje van der Straaten fonds gevestigd te Maasland. Voor uitgebreide
infornnatie verwijzen wij naar onze statuten bijgevoegd in het jaarverslag van 2007  hierop
zijn dan ook geen wijzigingen van toepassing.

Magen David Adonn (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 (acute) hulp
en zorg via de ambulances, de bouw van

ambulancestations, het opleiden van
paramedici/verpleegkundigen en vrijwilligers.
Dit is mede mogelijk door de hulp van
tienduizenden vrijwilligers. 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. 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 de ondersteuning van MDA 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 van medische hulpgoederen, materialen voor de bloedbanken,
ambulances en ambulancestations en het begeleiden van jeugdvrijwilligers die in Israël een
periode op een ambulance werken.

1



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
verantwoording 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 per
1 januari 2016 uit:
Marjan Sprecher-lsraëls, arts, voorzitter

Emmy van Dijk, penningmeester
Petra van Werkhoven, secretaris

Nannette Blitz-Verdooner, lid

Het bestuur wordt ondersteund door:
Davinia Hochheimer, donateursadministratie
Serena Liesdek, coördinator jeugdvrijwilligers
Christine van Baaien, lezingen MDA
Daphne Sprecher, website en communicatie
Ericvan Leeuwen, bestuursadviseur

Daria Chkalova heeft per 1 juli het bestuurslidmaatschap en de donateursadministratie
overgedragen. Wij zijn haar zeer erkentelijk voor alles wat zij de afgelopen drie jaar voor
MDA Nederland heeft gedaan. Ofra Mouwes-Weisz heeft tijdelijk waargenomen. Vanaf
1 januari 2017 is Davinia Hochheimer verantwoordelijk voor de donateursadministratie.

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 2016

ONDERZOEKHANDSCHOENEN

De containers met poedervrije
onderzoekhandschoenen zijn  in het voorjaar
van 2016, zoals elk jaar vanuit Nederland
afgeleverd en betaald voor een bedrag van
€46.548.

MEDISCHE HULPGOEDEREN

Naast de handschoenen hebben wij in 2016 ook materiele steun gegeven aan MDA Israël op
hun verzoek door een bijdrage te leveren aan de financiering van de ERP computersystemen
van € 45.700.

NIEUWBOUW EN OPENING AMBUL NCESTATIONS

In 2016 hebben wij €91.500 overgemaakt naar MDA in Israël voor de financiering van de
bouw van een nieuw toekomstig ambulancestation. Op de Pre Imdac in mei 2016 is besloten
dat in Hod Hasharon een nieuw door Nederland gefinancierd ambulancestation gebouwd zal
gaan worden in 2017.

Op 14 november, tijdens de jaarlijkse IMDAC, is het in 2015 gefinancierde nieuwe ambulance
station van Magen David Adom (MDA) feestelijk geopend in de Israëlisch-Arabische stad
Baqa al-Gharbiya. De bouw van dit station is volledig gefinancierd door Nederlandse

donateurs. Deze zijn geëerd

met diverse plaquettes die
tijdens de opening onthuld
zijn.

De inauguratie vond plaats in
aanwezigheid van tientallen
Joodse en Arabische
vrijwilligers en professionals
die 24/7 op het station zullen
werken. Ook aanwezig

waren de Nederlandse

ambassadeur in Israël, Gilles
Beschoor Plug, de
en Marjan Sprecher en dedirecteuren van MDA Israël en MDA Nederland, Eli Bin

burgemeester van Baqa al-Gharbiyye, Mursi Abu Much.
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Magen David Adom is gericht op het redden van levens  ongeacht achtergrond, religie of
cultuur," aldus Beschoor Plug. "Daarnaast vind ik een hechte relatie tussen mensen uit

Nederland en Israël van groot belang. Ik ben er dan ook trots op bij deze opening te zijn die
tot stand is gekomen door Nederlandse donaties." Abu Much voegde daar nog aan toe: "In
deze stad zien we dat Moslims, Joden en Christenen grote dingen samen kunnen doen.

Vandaag is een levend bewijs dat we samenwerken om tot goede dingen te komen, ondanks
dat wat er in de wereld gebeurt. Ik ben MDA enorm dankbaar." De ceremonie werd

afgesloten met het planten van tientallen Nederlandse tulpen bij het nieuwe gebouw.
Omdat de opening plaats vond tijdens de jaarlijkse IMDAC conferentie waren ook vele
andere MDA vrienden van organisaties van over de hele wereld hierbij aanwezig.

Door de strategische ligging van het nieuwe station tussen twee centrale snelwegen. Route
6 en Route 9, wordt Eerste Hulp en medische noodhulp beter toegankelijk en sneller
bereikbaar voor de 35.000 inwoners van de stad en de regio. De vrijwilligers en professionals
die op het station werkzaam zijn, hebben als nevenactiviteit ook humanitaire activiteiten
zoals het inzamelen en verspreiden van voedselpakketten en het geven van Eerste Hulp
cursussen op lokale scholen.

ONDERHOUD NEDERL NDSE AMBU ANCE STATIONS

De diverse werkzaamheden ten behoeve van het onderhoud van de door Nederlandse
donateurs gefinancierde ambulance stations bedroegen in 2016 € 45.700.

AMBUANCE-JEUGD VRIJWILLIGERSPROGRAMMA (YOCHAI PORATZ"L)

In 2016 hebben we voorC 9.150 aan het Yochai Porat z"l programma bijgedragen. Er hebben
5 enthousiaste jongeren deelgenomen aan het programma ambulance-vrijwilligers. Vier van
hen namen deel aan de zgn.  basic coursel Serena Liesdek deed de  advanced course". Allen

schreven hun ervaringen op en deelden dit met de donateurs in de diverse rondzendbrieven
(zie ook verderop in dit jaarverslag). Zij hebben zelf € 2.925 aan donaties opgehaald.
Alle jeugdvrijwilligers zijn ook beschikbaar om hun ervaringen te delen met potentieel
nieuwe donateurs op (huiskamer) bijeenkomsten en informatie markten. Zij geven dan ook
een demonstratie in reanimatie en AED gebruik. Dit is in 2016 regelmatig gebeurd.
Op 26 juni waren vele jeugdvrijwilligers, ook velen die al in eerdere jaren bij MDA in Israël
waren, aanwezig op het jaarlijkse JomHa voetbaltoernooi in Amstelveen. Elkaar ontmoeten
en spreken wordt door een ieder zeer gewaardeerd. In 2017 willen we hier nog meer

aandacht aan gaan geven.
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Vrijwilliger Daniël verwoordde zijn ervaringen over de cursus als volgt:
"We zijn een nummer. Maar in mijn ogen wel een top nummer. Dit is MDA Chul 136. Een

nieuwe lichting gemotiveerde vrijwilligers van over de hele wereld  die ieder voor zich aan
de slag gaan bij verschillende ambulancestations verspreid over heel Israël. Waarom het
MDA Chul 136 heet en niet MDA 136 is, omdat Chul staat voor   Choets La Arets   (fonetisch
geschreven red.) oftewel uit het buitenland.

Wat een intensieve cursus. Nadat je alle mensen uit Amerika, Brazilië, Rusland, Mexico en

uiteraard Nederland hebt leren kennen door middel van een kennismakingsspel gingen we
meteen door naar het klaslokaal. Hier werden we opgesplitst in twee groepen en de les (van
onze sympathieke leraar Yair) begon meteen.

Omdat er hier en daar wat mensen in de klas zaten die hiervoor al een soortgelijke cursus of
studie hadden gedaan was het voor mij en vele andere flink aanpoten. In negen zeer
intensieve dagen werden onderwerpen van tension hemothorax tot congestive heart failure

en verschillende vormen van COPD tot aan strokes aangesneden.

Naast deze boeiende materie moest er natuurlijk ook nog het één en ander in de praktijk
worden gebracht. Dus vooral in de

avond uurtjes waren we zoet met

het oefenen van CPR tot aan
bloeddruk en van  backboarding 
tot het aanleggen van
verschillende soorten verbanden.

Na deze cursus van acht uur

s ochtends tot acht uur  s avonds

kregen we zowel een theoretisch

als praktisch examen. In spanning
en toch wel enigszins vermoeid
wachtten we de resultaten van

beide testen af om vervolgens te horen te krijgen dat we het veld in mochten om aan de
slag te gaan op de ambulance. Nadat we twee MDA-shirts, een winterjas en een rugtas

hadden gekregen werd iedereen naar zijn of haar station gebracht en kon het echte
avontuur gaan beginnen. 

Vrijwilligster Serena was als hulpverlener betrokken bij steekincidenten en schreef daarover:
"Ik ben Serena en ik ben 25 jaar. In januari heb ik deelgenomen aan de Advanced Course van
Magen David Adom. Na de cursus heb ik mijn diensten als vrijwilliger gedraaid op
ambulances in Jeruzalem. Het zijn erg spannende tijden geweest vanwege de vele
terreuraanvallen.

Ik wil twee casussen met u delen die ik heb meegemaakt en die behoorlijk indruk hebben
gemaakt.
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Terwijl wij op maandagmiddag ongeveer vijf minuten voor het einde van onze dienst
onderweg waren naar de ambulancepost  kregen wij een melding binnen; "een

terroristische aanval in Beth Horon". Wij keerden meteen om en reden met hoge snelheid,

zwaailichten en sirenes naar het ongeval. Twee vrouwen waren neergestoken voor de

ingang van een supermarkt. Onze patiënt was een 23-jarige vrouw die boodschappen ging

doen voor haar grootouders toen zij werd neergestoken. Ze was er ernstig aan toe.

In de ambulance waren wij druk bezig haar te behandelen terwijl wij naar het ziekenhuis
reden. Zij had meerdere steekwonden en bloedde hevig. Uiteindelijk moesten wij haar
reanimeren. In het ziekenhuis namen ongeveer 20 professionals de behandeling over en

deden zij alles wat zij konden om haar leven te redden. Helaas is zij de volgende ochtend
overleden.

Een paar dagen daarna had Ik weer een ochtenddienst. Het was redelijk rustig. Terwijl wij
naar de ambulancepost reden, kregen wij een oproep binnen: een terroristische aanval In

Givat Ze'ev. Wij gingen er snel heen. Een terrorist had geprobeerd op Israëlische soldaten in
te rijden bij een checkpoint. De soldaten hadden hem als reactie op zijn aanval
neergeschoten. Toen wij aankwamen plaatsten wij hem meteen op onze brancard en liepen

wij terug naar de ambulance. Daar

behandelden wij hem als ieder andere
patiënt.

Ik had verwacht ogen vol met haat te
zien, maar in plaats daarvan zag ik een

heel normale tiener die waarschijnlijk
door invloeden van zijn familie aangezet
was tot zo'n vreselijke daad. Hij was

neergeschoten en bloedde hevig. In het
ziekenhuis is hij geopereerd aan zijn
verwondingen. Hij heeft het overleefd.

Het was een bitterzoet moment. Een

paar dagen geleden had ik een
onschuldig slachtoffer van een
terroristische aanval die was overleden

en vandaag had ik een terrorist die het overleefd heeft. Het leven Is niet altijd eerlijk.

Ik ben erg dankbaar dat ik terug mocht komen naar Israël als ambulancevrljwllliger om daar
mijn bijdrage te leveren in het redden van mensenlevens. Het was een onvergetelijke
ervaring. 
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SPECIALE/EXTRA GIFTEN

Israël is een land waar het helaas
niet altijd rustig is. Terrorisme van
verschillende aard blijft een
hardnekkige en verdrietige rol
spelen In het dagelijks leven van de
Israëli.

In 2015 en de eerste helft van 2016
was sprake van heftige en veel
slachtoffers makende  zgn
stabbings  , steek incidenten. MDA
moest extra materiaal en mensen

inzetten (lees ook artikel ervaringen
jeugdvrijwilliger Serena Liesdek). Eind 2016 waren er heftige bosbranden in de buurt van
verschillende grote steden in Israël. MDA Israël heeft heel veel mensen geëvacueerd en
geholpen. De ambulances hebben honderden extra ritten moeten rijden. Vanuit het Ingetje
van der Straatenfonds heeft MDA Nederland hiervoor € 9.488 extra overgemaakt.

DONATEURS

In 2016 kreeg MDA Nederland 20 nieuwe donateurs. 50 donateurs zijn helaas overleden en
117 donateurs beëindigden hun donateurschap, de meesten gaven hun vergevorderde
leeftijd als reden aan.

We zien al een aantal jaren dat het donateurs bestand aan het vergrijzen is en we mede
daardoor helaas trouwe donateurs verliezen. We hebben t.o.v. 2015 gelukkig nog ongeveer

dezelfde inkomsten mogen ontvangen. Ten opzichte van 2014 ontvingen wij helaas 10%
minder. Onze inspanningen zullen de komende jaren gericht zijn op het vinden en binden
van nieuwe donateurs binnen bestaande en nieuwe doelgroepen.

In 2016 heeft MDA Nederland ook diverse eenmalige giften ontvangen. Een aantal donaties
is binnengebracht door jeugdvrijwilligers. Ook hebben mensen voor speciale gelegenheden
donaties gegeven aan MDA, zoals bijvoorbeeld een afscheid van werk, bijzondere
verjaardagen of bijzondere huwelijksjubilea. Met Rosh Hashana stuurden wij namens
diverse donateurs hun vrienden/famiiieleden Nieuwjaarswensen.

In 2016 mochten wij tenslotte weer een aantal legaten ontvangen voor een bedrag van
€47.876. Ter nagedachtenis aan deze donateurs werd bij de opening van ons nieuwe
ambulancestation een plaquette met hun namen onthuld.
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Uiteraard zijn onze trouwe donateurs van groot belang. Zij maakten ook in 2016 weer veel
donaties aan ons over. Om de bestaande donateurs goed op de hoogte te houden van alle

ontwikkelingen van MDA maakten
wij in 2016 vijf keer de
rondzendbrief: in februari  april,
juni, september en december. In

december hebben wij de
traditionele jaarlijkse kalender
toegevoegd. Nieuw maakten wij
een bewaarbijlage over de diverse
schenkingsvormen, zoals

periodiek schenken en het
opnemen van MDA in een

testament. Deze bewaarbijlage
die wij jaarlijks zullen actualiseren is het hele jaar door verkrijgbaar en opvraagbaar bij ons.

Vaste donateurs kunnen vragen om een op naam  a Friends of Magen David Adom  kaartje.
In Israël kan op vertoon van dit kaartje eerste hulp en ambulance vervoer worden verkregen.

Daarnaast is uiteraard altijd een zorgverzekering nodig.

Nieuwe donateurs
Zoals hiervoor is beschreven is er grote behoefte aan het vinden van nieuwe donateurs.

MDA Nederland houdt op verzoek diverse vormen van presentaties over de hulpverlening
van MDA in Israël.

Om nieuwe donateurs te werven was MDA Nederland in
2016 met een kraam en demonstraties levensreddend
handelen door jeugdvrijwilligers aanwezig op:
• De Nederland Zingt Dag van de EO in Utrecht

• de EO Jongerendag in Arnhem

• Jom Ha Voetbal in Amstelveen.

• de vrienden van de synagoge in Emmen.

In 2016 maakte wij daarnaast de start met het vinden van nieuwe donateurs binnen de kring
van Israëlische mensen die in Nederland wonen.

In overleg met een groepje van hen is in 2016 een programma samengesteld om via
huiskamerbijeenkomsten informatie te geven over het werk van MDA in Israël. Er is een
presentatie gegeven en twee jeugdvrijwilligers hebben over hun ervaringen verteld. In 2016
heeft een huiskamerbijeenkomst plaatsgevonden en in 2017 zullen er meer volgen.
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HERSTRUCTUREREN EN VERNIEUWEN BELEID MDA NEDERL ND

Het bestuur van MDA Nederland is in 2016 voortgegaan met het vernieuwen en
professionaliseren van de werkwijze van het bestuur. We hebben te maken met een afname
van het aantal en de omvang van donaties en donateurs. In 2013 is een eerste beleidsplan

geschreven en in dit kader zijn in 2016 de volgende vervolgacties ondernomen:

1. Het nieuwe digitale donateursadministratiesysteem is verder benut. Per donateur

wordt bijgehouden wanneer giften zijn overgemaakt  voor welk bedrag en welke
correspondentie heeft plaatsgevonden. Het systeem maakt het ook mogelijk meer
inzicht te krijgen in de donaties die men geeft of helaas soms ook niet geeft. De eerste
analyses verwachten wij begin 2017. Door deze analyses zullen wij in 2017 beter zicht
krijgen op ons donateursbestand en de acties die wij moeten ondernemen om e.a.

verder te verbeteren.

2. Het in 2014 aangeschafte boekhoudpakket voor de financiële administratie is verder
ingevuld. De penningmeester verwerkt alle financiële mutaties in dit pakket. De
voorzitter  penningmeester en de secretaris hebben toegang tot de financiële
administratie.

3. De voorzitter, penningmeester en de secretaris zijn gemachtigd voor de

bankrekeningen van MDA Nederland. Voor alle verrichte betalingen wordt een
functiescheiding gemaakt tussen de opdracht geven en het betalen.

4. Het beleidsplan is geactualiseerd in een beleidsplan 2016 en op de website geplaatst.
Dit beleidsplan zal worden geëvalueerd en herschreven resp. geactualiseerd begin
2017. Het beleidsplan 2017 zal in het eerste kwartaal van 2017 zijn afgerond en op de
website worden geplaatst.

5. Er is een jaarplanning gemaakt en gevolgd.

6. In 2016 is de missie van MDA Nederland aangescherpt en nader uitgewerkt in een
herkenbaarder bijschrift in het logo en diverse pagina s op de website.

7. De in 2015 nieuw gebouwde website is in 2016 door Daphne Sprecher opnieuw
ingericht en herschreven, conform de bovenstaande lijn. Alle belangrijke zaken zijn nu
gemakkelijker te vinden en er zijn een flink aantal nieuwe rubrieken toegevoegd. Ook is
er, op de homepage, op verzoek van een aantal donateurs, een nieuwe kolom met zeer

actuele informatie toegevoegd.

8. De op de website aansluitende stijl voor de advertenties, folders en rondzendbrieven is
steeds gebruikt bij nieuwe publicaties. MDA Nederland heeft ook een facebook pagina.
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IMDAC 2016

Op 15 en 16 mei 2016 vond in
New York een speciale Pre
IMDAC plaats. De Amerikaanse
vriendenstichtingen van MDA
presenteerden daar hun

promotiematerialen en hebben
deze daarna ook ter beschikking
gesteld aan de andere
vriendenstichtingen. Vanuit
MDA Nederland waren Marjan
Sprecher en Nannette Blitz
aanwezig.

Van 13 t/m 16 november 2016 vond de jaarlijkse MDA internationale vergadering van alle
vriendenorganisaties plaats in Tel Aviv. Vanuit MDA Nederland waren Marjan Sprecher 
Petra van Werkhoven en Eric van Leeuwen bij alle onderdelen aanwezig. Het programma
bestond onder meer uit een bezoek met presentaties en demonstraties aan het MDA station
Bloomberg in Jeruzalem, de opening van het door MDA Nederland gefinancierde MDA
station in Baqa al Gharbiyye, de presentatie van gedoneerde ambulances en scooters, een

oefening met een verongelukte bus, diverse presentaties van MDA hulpverleners bij
steekincidenten en hulp aan vluchtelingen op de Middellandse zee, presentaties van
activiteiten van de internationale vriendenstichtingen, presentaties van diverse
hoogwaardigheidsbekleders zoals Israëlische ministers van Gezondheid en Buitenlandse
zaken en de burgemeester van Jeruzalem en de groundbreaking van de nieuwe bloedbank.

VOORUITZICHTEN 2017

We hopen dat 2017 een jaar van vrede en veiligheid zal worden voor het hele Midden
Oosten, Israël in het bijzonder.
Voor calamiteiten in Israël, die helaas regelmatig voorkomen, worden zo nodig extra acties

georganiseerd.

Daarnaast hopen we dat in 2017 wordt gestart met de bouw van een nieuw MDA station in
Hod Hasharon, niet ver van Tel Aviv. De gelden schonken wij in 2016.
MDA Nederland hoopt op een goed jaar waarin ruimhartig door haar trouwe donateurs

geschonken zal worden.

Daarnaast hopen wij dat ook de trouwe vaste donateurs die door omstandigheden het
afgelopen jaar minder of niet konden schenken in 2017 de weg naar MDA weer zullen vinden
middels donatie.

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
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FINANCIËN

MDA Israël heeft ons het volgende gevraagd en wij hopen dit met uw hulp te kunnen
realiseren:

Project Request 2017 Koers $/€
Onderzoekshandschoenen $ 120.000 € 112.176
Onderhoud MDA posten van Nederland $ 10.000 €9.348

Nieuw project $ 100.000 €93.480

MDA jeugdvrijwilligers $ 10.000 €9.348

BEGROTING
Begroting MDA Nederland 2017  goedgekeurd tijdens de vergadering 13-03-2016.

Besteed aan doelstellingen 2015 2016 2017
Fondsenwering en PR
Advertentie kosten € 9.000 € 9.000 € 4.000

Pr & marketing € 2.000 3.000 € 3.000

Portokosten € 1.500 € 750 € 850
Rondzendbrieven € 8.000 € 8.000 € 8.600

Portokosten rondzendbrief € 14.000 € 11.000 € 10.000

Onderhoud website € 40 € 500 € 500

Subtotaal 34.540 32.250 € 26.950

Beheer en administratie
Accountant kosten € 3.000 € 2.500 € 3.900

Financieel pakket € 580 € 600 € 600
ICT kosten € 1.500 € 800 € 800
Diverse alg. kosten € 3.000 € 3.000 € 3.000

Bankkosten € 2.000 € 1.800 € 1.800

Ideal en pinkosten € 200 € 100
Drukwerk, enveloppen ed € 2.500 € 2.300 € 2.300

Subtotaal € 12.080 € 11.200 € 12.500

Totalen €46.620 €43.450 €39.450
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Begroting MDA-Ingetje van Straatenfonds  goedgekeurd tijdens de vergadering 13-3-2016

Besteed aan doelstellingen 2015 2016 2017
Fondsenwering en PR
Kalender € 5.700 € 2.800 € 2.800
IMDAC € 7.000 € 3.000 € 4.000
PRE-IMDAC € 0 € 4.000 € 500

Subtotaal € 12.700 € 9.800 € 7.300

Beheer en administratie
Bankkosten € 700 € 400 € 200
Post onvoorzien € 50 50 € 50
Div. alg. kosten € 50 € 50 € 50

Subtotaal € 800 € 500 € 300

Totalen € 13.500 € 10.300 €7.600

Het percentage van het totaal van de bestedingen aan de doelstelling(en) te delen door het
totaal van de baten is 87 3%. Het percentage van de kosten van eigen fondsenwerving te
delen door de baten uit eigen fondsenwerving is 8,8%. Uit de cijfers blijkt dat onze stichting
in 2016 € 238.598 heeft kunnen doneren aan MDA Israèl. Dit resultaat hebben wij mede te
danken aan de diverse acties. De ontvangsten uit nalatenschappen bedroegen € 47.876.

De financiële positie van MDA Nederland is tot op heden positief, de vooruitzichten voor het
jaar 2017 zijn ten opzichte van voorgaande jaren ook positief, mede door toezeggingen van
erfstellingen en legaten. Het ontvangen van legaten en erfstellingen is per jaar zeer
wisselend. Ons beleid is dat we zo min mogelijk uitgaven hebben op de algemene kosten,
fondsenwerven en PR.

De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging. Als lid van bestuur heeft men alleen recht op
vergoedingen voor de werkelijke gemaakte kosten, met een maximum van € 150 per maand
en € 1.500,00 per jaar. Ais men alleen deze vergoedingen krijgt, dan zijn deze onbelast. De
vergoedingen boven deze maximum bepaalde vergoedingen dient men bewijs te
overhandigen en moet er goedkeuring plaatsvinden door het bestuur.

De reserves van MDA Nederland worden niet benut, dit is een extra investering voor
noodhulp aan Israèl, die in het bijzonder betrekking hebben op het te kunnen blijven
vervullen van onze verplichtingen, zoals het onderhoud aan onze hulpposten.

Als MDA Nederland i.v.m. onvoldoende ontvangen giften met aan haar verplichtingen meer
kan voldoen om dan alsnog de verplichtingen na te komen door de reserves aan te spreken.

Namens het bestuur.

Mw. P. van Werkhoven Mw. E. van Dijk-Groeneveld

Secretaris Penningmeester

Mw. M. Sprecher-lsraëls

Voorzitter
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stichting Magen David Adom Nederland, Maasland

GECONSOLIDEERDE BALANS
(NA BESTEMMING

ACTIEF 2016 2015

VASTE ACTIVA
€ €

FINANCIËLE VASTE ACTIVA (1) 364.756 353.146

SOM DER VASTE ACTIVA 364.756 353.146

VLOTTENDE ACTIVA

VORDERINGEN

Overige vorderingen en
overlopende activa 2) 2.581 4.794

LIQUIDE MIDDELEN 244.017 236.469

SOM DER VLOTTENDE ACTIVA 246.598
315.306

611.354 594.409TOTAAL



PER 31 DECEMBER
RESULTAAT)

PASSIEF

EIGEN VERMOGEN

2016
€

2015
€

Stichtingskapitaal (3) - -

Bestemmingsreserve effecten (4) 364.756 353.146
Bestemmingsreserve jubileum (5) - -

Overige reserves (6) 237.176 233.817
601.932

KORTLOPENDE SCHULDEN

Overige schulden en
overlopende passiva 9.422

TOTAAL 611.354

18 juli 2017

586.963

7.446

594.409
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GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

BATEN
Begroting
2017

Begroting
2016

Exploitatie
2016

Exploitatie
2015

Baten uit eigen fondsenwerving
Baten uit beleggingen

€
(8)
(9)

€ €
278.369
26.753

€
274.189
51.839

Som der baten _ _ 305.122 326.028

LASTEN

BESTEED AAN
DOELSTELLINGEN

Financiële steun MDA Israël
Materiële steun MDA Israël
Projectbewaking

(10)

(11) 7.300 11.050

201.539
46.548

8.189

210.452
96.544
9.322

7 300 11.050 256.275 316.318

WERVING BATEN

Kosten eigen fondsenwerving 34.540 32.250 24.418 37.191

BEHEER EN ADMINISTRATIE

Kosten beheer en administratie (12) 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

RESULTAAT BESTEMMING

Bestemmingsreserve effecten 11.610 36.352
Bestemmingsreserve jubileum
Overige besteedbaar vermogen  3.361 -74.090

14.971 -37.738
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TOELICHTING

ALGEMEEN

AARD EN DOEL VAN DE ACTIVITEITEN

Stichting Magen David Adom Nederland is opgericht bij notariële akte d.d. 17 februari 1981
en gevestigd te Maasland. De stichting is ingeschreven bij het handelsregister te Den Haag
onder nummer 41141509. De stichting heeft ten doel het geven van financiële en materiële
steun aan het medische werk van Magen David Adom in Israël.

JAARVERSLAGGEVING

Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. De jaarrekening wordt opgesteld
met inachtneming van de bepalingen in Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650
Fondsenwervende instellingen. Tenzij anders vermeld luiden bedragen in de jaarrekening
in gehele Euro (€).

De jaarrekening 2015 is door het bestuur vastgesteld in de bestuursvergadering op
2 september 2016.

CONSOLIDATIE

Het bestuur van Stichting Magen David Adom Nederland-lngetje van der Straaten Fonds
(hierna ook aangeduid als  Fonds ) wordt gevormd door de bestuursleden van Stichting
Magen David Adom Nederland. Het bestuur van Stichting Magen David Adom Nederland
kan een beleidsbepalende invloed uitoefenen op het Fonds. Om die reden zijn de gegevens
van het Fonds mede opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van Stichting Magen
David Adom Nederland. Stichting Magen David Adom Nederland-lngetje van der Straaten
Fonds is ingeschreven bij het handelsregister te Den Haag onder nummer 41130660.

Het Fonds het ten doel het beheren van het vermogen dat is verkregen uit de nalatenschap
van wijlen mevrouw Ingetje van der Straaten-van Houweling. Op grond van de statutaire
bepalingen komen eventuele baten (na aftrek van kosten) en eventuele uitkeringen bij
liquidatie van het Fonds uitsluitend ten goede aan Stichting Magen David Adom Nederland.
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TOELICHTING

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 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.

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.
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TOELICHTING

GECONSOLIDEERDE BALANS

1 FINANCIËLE VASTE ACTIVA

stand per

Niet gereali¬
seerde
koersversch Verkopen/

Aankopen/
verkrijginge Stand per

1-1-2016 illen lossingen n 31-12-2016
€ € € € €

State of Israël Bonds 353.146 11.610 - - 364.756

Het in 2016 niet-gerealiseerde koersverschil is ten laste gebracht van het resultaat over
2016.

VORDERINGEN

2 OVERIGE VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA 2016 2015

Nog te ontvangen rente obligaties
€ €

1.219 1.219
Nog te ontvangen overige rente 1.362 3.575

2.581 3.228

EIGEN VERMOGEN

3 STICHTINGSKAPITAAL

Gedurende het boekjaar heeft geen mutatie plaatsgevonden in het stichtingskapitaal.

BESTEMMINGSRESERVE EFFECTEN 2016 2015
€ €

Stand per 1 januari 353.146 316.794
Resultaatbestemming 11.610 36.352

Stand per 31 december 364.756 353.146

Het doel van de bestemmingsreserve is om voor de toekomst gelden beschikbaar te
hebben en te houden voor het uitvoeren van de toekomstige projecten.
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TOELICHTING

5 BESTEMMINGSRESERVE JUBILEUM 2016 2015

Stand per 1 januari
Resultaatbestemming
Vrijval ten laste van de overige reserve

€ €
5.000

-5.000

Stand per 31 december

In 2015 is besloten geen jubileum te organiseren en daarmee
eerder gevormde bestemmingsreserve vrij te laten vallen
reserves. In 2016 is ook geen jubileum georganiseerd.

heeft het bestuur besloten de
ten gunste van de overige

6 OVERIGE RESERVES 2016 2015

Stand per 1 januari
Resultaatbestemming
Toevoeging vanuit bestemmingsreserve jubileum

€
233.817

3.360

€
302.907
-74.090

5.000

Stand per 31 december 237.176 233.817

KORTLOPENDE SCHULDEN

7 OVERIGE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA

Crediteuren
Accountantskosten
Verzendkosten kalender
Bankkosten

3.329 3.926
3.000 3.000
2.455 -

638 520

9.421 7.446
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TOELICHTING

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

8 BATEN UIT EIGEN Begroting Exploitatie Exploitatie
FONDSENWERVING 2016 2016 2015

€ € €
Donaties en giften 230.342 226.834
Nalatenschappen 47.876

278.369

47.355

274.189

9 BATEN UIT BELEGGINGEN

Inkomsten uit beleggingen 13.696 12.150
Koersverschillen - 11.610 36.352
Overige rentebaten - 1.446 3.337

- 26.753 51.839

10 BESTEED AAN DOELSTELLINGEN

FINANCIËLE STEUN MDA ISRAËL

Financiële steun MDA Israël 201.539 210.452

MATERIELE STEUN MDA ISRAËL

Medische hulpmaterialen 46.548 96.544

11 PROJECTBEWAKING

Kalender
IMDAC
Diverse kosten

2.800 3.329 2.694
7.000 4.860 6.628
1.250

11.050 8.189 9.322
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TOELICHTING

12 KOSTEN BEHEER EN ADMINISTRATIE

Accountantskosten
ICT
Bankkosten
Drukwerk
Overige

Begroting Exploitatie Exploitatie
2016 2016 2015

€ €
2.500 3.630 2.420
1.400 1.258 1.252
2.200 2.096 1.884
2.300 - 2.085
3.300 2.475 2.616

11.700 9.458 10.257

ANALYSE VAN VERSCHILLEN TUSSEN
EXPLOITATIE 2016 EN DE EXPLOITATIE 2015

Resultaat verlagend:
Baten uit beleggingen

Resultaat verhogend:
Baten uit eigen fondsenwerving
Materiële steun MDA Israël
Projectbewaking
Beheer en administratie
Kosten eigen fondsenwerving
Financiële steun MDA Israël

€ €

-25.086
-25.086

4.180
49.996

1.133
799

12.773
8.913

77.794

Hoger exploitatiesaldo 52.708

Gegeven het niet voorspelbare karakter van baten, zijn deze niet begroot. Dit verklaart de
afwijking tussen begroting en de exploitatie voor deze posten.

LASTEN VAN DE EIGEN ORGANISATIE

De lasten van de eigen organisatie vormen een onderdeel van de in de staat van baten en
lasten verantwoorde lasten.
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TOELICHTING

Bij de toerekening van de uitvoeringskosten eigen organisatie wordt gebruik gemaakt van
een vaste verdeelsleutel conform Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650
Fondsenwervende instellingen . In 2016 zijn alle kosten direct toegerekend aan de

betreffende doelstelling.

In 2016 is de verhouding tussen de kosten eigen fondsenwerving en de baten uit eigen
fondsenwerving 8,8% (2015: 13,6%). De lagere kosten worden veroorzaakt door
bezuinigingen bij min of meer gelijk blijvende opbrengsten.

OVERIGE INFORMATIE

GEMIDDELD AANTAL WERKNEMERS

Gedurende het jaar 2016 (en 2015) waren geen werknemers in dienst.

BESTUURDERS

Bestuurders ontvangen geen vergoeding hun werkzaamheden.

Maasland,

Namens het bestuur.

Drs. M. Sprecher-lsraëls
Voorzitter

E. van Dijk-Groeneveld
Penningmeester
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ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2016



stichting Magen David Adom Nederland, Maasland

ENKELVOUDIGE BALANS

ACTIEF 2016 2015

VLOTTENDE ACTIVA
€ €

VORDERINGEN

Overige vorderingen en
overlopende activa 4.237 2.559

LIQUIDE MIDDELEN 110.297 116.702

TOTAAL 114.534 119.261



18 juli 2017

PER 31 DECEMBER

PASSIEF 2016 2015
€ €

EIGEN VERMOGEN

Stichtingskapitaal
Bestemmingsreserve jubileum
Overige reserves

(14) -
(15) _

(16) 105.121 98.385
105.121 98.385

KORTLOPENDE SCHULDEN

Overige schulden en
overlopende passiva (17) 9.413 20.876

TOTAAL 114.534 119.261
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ENKELVOUDIGE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

BATEN
Begroting
2017

Begroting
2016

Exploitatie
2016

Exploitatie
2015

Baten uit eigen fondsenwerving
€

(18)
€ €

278.369
€

274.189
Gift Ingetje van der Straatenfonds - - - -

Rente spaarrekening - 559 1.501

Som der baten _ 278.928 275.690

LASTEN

BESTEED AAN
DOELSTELLINGEN

Financiële steun MDA Israël
Materiële steun MDA Israël

192.050
46.548

210.452
96.544

238.598 306.996

WERVING BATEN

Kosten eigen fondsenwerving 26.950 32.250 24.418 37.191

BEHEER EN ADMINISTRATIE

Kosten beheer en administratie 12.500 11.200 9.176 10.075

Som der lasten 39.450 43.450 272.192 354.262

Resultaat -39.450 -43.350 6.736 -78.572

RESULTAAT BESTEMMING

Overige reserves 6.736 -78.572
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TOELICHTING

ALGEMEEN

AARD EN DOE  VAN DE ACTIVITEITEN

Stichting Magen David Adom Nederland is opgericht bij notariële akte d.d. 17 februari 1981
en gevestigd te Maasland. De stichting is ingeschreven bij het handelsregister te Den Haag
onder nummer 41141509. De stichting heeft ten doel het geven van financiële en materiële
steun aan het medische werk van Magen David Adom in Israël.

JAARVERSLAGGEVING

Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar De jaarrekening wordt opgesteld
met inachtneming van de bepalingen in Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650
Fondsenwervende instellingen. Tenzij anders vermeld luiden bedragen in de jaarrekening
in gehele Euro (€).

De jaarrekening 2015 is door het bestuur vastgesteld in de bestuursvergadering op 11 mei
2016.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

ALGEMEEN

Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere
waarderingsgrondslag is vermeld.

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.
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TOELICHTING

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.

25



stichting Magen David Adom Nederland, Maasland 18 juli 2017

TOELICHTING

ENKELVOUDIGE BALANS

VORDERINGEN

13 OVERIGE VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA 2016 2015
€ €

Nog te ontvangen overige rente - 1.501
Nog te ontvangen gelden 859 1.009
Vooruitbetaald 49 49
Rekening-courant Stichting Magen David Adom- 3.329
Ingetje van der Straatenfonds    

4.273 2.559

EIGEN VERMOGEN

14 STICHTINGSKAPITAAL

Gedurende het boekjaar heeft geen mutatie plaatsgevonden in het stichtingskapitaal.

15 BESTEMMINGSRESERVE JUBILEUM 2016 2015
€ €

Stand per 1 januari 5.000
Resultaatbestemming -

Vrijval ten laste van overige reserves -5.000

Stand per 31 december _ _

In 2015 is besloten geen jubileum te organiseren en daarmee heeft het bestuur besloten de
eerder gevormde bestemmingsreserve vrij te laten vallen ten gunste van de overige
reserves.

16 OVERIGE RESERVES 2016 2015
€ €

Stand per 1 januari 98.385 171.957
Resultaatbestemming 6.736 -78.572
Toevoeging vanuit bestemmingsreserve jubileum - 5.000

Stand per 31 december 105.121 98.385
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TOELICHTING

KORTLOPENDE SCHULDEN

17 OVERIGE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA 2016 2015

Crediteuren
€ €

3 329 3.926
Rekening-courant Stichting Magen David Adom-
Ingetje van der Straatenfonds 13.453
Accountantskosten 3.000 3.000
Nog te betalen posten 2.455 -

Bankkosten 630 497

9.414 20.876

27



stichting Magen David Adom Nederland, Maasland 18 juli 2017

TOELICHTING

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

18 BATEN UIT EIGEN Begroting Exploitatie Exploitatie
FONDSENWERVING 2016 2016 2015

€ € €
Donaties en giften 230.493 226.834
Nalatenschappen 47.876

278.369

47.355

274.189

19 BESTEED AAN DOELSTELLINGEN

FINANCIËLE STEUN MDA ISRAËL

Financiële steun MDA Israël    192.050 210 452

MATERIELE STEUN MDA ISRAËL

Medische hulpmaterialen - 46.548 96.544
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OVERIGE GEGEVENS



M A Z A R S

CONTROLEVERKLARING
VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan het bestuur van
Stichting Magen David Adom Nederland en
Stichting Magen David Adom Nederland-Ingetje van der Straaten Fonds,
Maasland

VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN JAARREKENING 2016

ONS OORDEEL

Wij hebben de in dit verslag opgenomen geconsolideerde jaarrekening 2016 van Stichting
Magen David Adom Nederland te Maasland en Stichting Magen David Adom Nederland-
Ingetje van der Straaten Fonds te Maasland gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van
de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Magen David Adom
Nederland en Stichting Magen David Adom Nederland-Ingetje van der Straaten Fonds per
31 december 2016 en van het resultaat over 2016 in overeenstemming met de Richtlijn voor
de Jaarverslaggeving 650  Fondsenwervende instellingen .

De jaarrekening bestaat uit:
1. de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2016
2. de geconsolideerde en enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2016; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële

verslaggeving en andere toelichtingen.

DE BASIS VOOR ONS OORDEEL

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn
beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Magen David Adom Nederland en Stichting Magen David
Adom Nederland-Ingetje van der Straaten Fonds zoals vereist in de Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de
opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de
Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.

Accountants - Belastingadviseurs - Management Consultants
Watermanweg 8o - Postbus 23123 - 3001 KC Rotterdam
Tel; 088 27 71 227 - sander.boomman@mazars.nl

Mazars Paardekooper Hoefman N.V.
Statutair cevesticdte Rotterdam (KvK Rotterda  nr. 24389296),

Praxiiy
MEMBER •

GLOBAL ALLIANCE OF
INDEPENDENT FIRM 



M A Z A R S

VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere
informatie, die bestaat uit:

het bestuursverslag;
de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
alle informatie bevat die op grond van Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650
Fondsenwervende instellingen  vereist is.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie
materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten
in Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650  Fondsenwervende instellingen  en de
Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het bestuursverslag en de overige
gegevens in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650
Fondsenwervende instellingen”.

BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT
DE JAARREKENING

VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN NETBESTUUR VOOR DE JAARREKENING

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening
in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650  Fondsenwervende
instellingen”. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne
beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk
te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de organisatie in staat is
om haar werkzaamheden in continuïteit voor  te zetten. Op grond van genoemd
verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te
liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief
is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen
bestaan of de organisatie haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de
jaarrekening.
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ONZE VERANTWOORDELIJKHEDEN VOOR DE CONTROLE VAN DE JAARREKENING

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat
wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te
geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude
ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen
zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen.
De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en
de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle
bestond onder andere uit:

het identificeren en inschatten van de risico s dat de jaarrekening afwijkingen van
materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s
bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-
informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico
dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude
kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten
transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing;
het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met
als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden.
Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de
effectiviteit van de interne beheersing van de organisatie;
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en
de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen
of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen
bestaan of de organisatie haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij
concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om
aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde
toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze
verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die
verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een organisatie haar continuïteit niet
langer kan handhaven;
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het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen; en
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende
transacties en gebeurtenissen.

Rotterdam, 18 juli 2017

MAZARS PAARDEKOOPER HOEFMAN N.V.

w.g. drs. S. Boomman RA
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