
Pagina 1 van 18 

 

 
 

 

Jaarverslag 2021 

 
 

 
 

 

 

 

 

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     



Pagina 2 van 13 

Inhoudsopgave  
 

Voorwoord ................................................................................................................................ 3 

1. Bestuursverslag ................................................................................................................. 4 

1.1. Verantwoording ......................................................................................................................................................... 4 

1.2. Bestuur MDA ............................................................................................................................................................... 4 

1.3. Doelstelling Magen David Adom ........................................................................................................................ 5 

1.4. IMDAC ............................................................................................................................................................................ 7 

2. Besteding middelen en donateurs ................................................................................... 8 

2.1. Besteding van de middelen in 2021 ................................................................................................................... 8 

2.2. Donateurs ..................................................................................................................................................................... 9 

3. Financiële resultaten ....................................................................................................... 11 

3.1. Vermogen MDA Nederland ................................................................................................................................ 11 

4. Vooruitblik 2022 .............................................................................................................. 13 

4.1. Vooruitblik 2022 ...................................................................................................................................................... 13 

 

  



Pagina 3 van 13 

Voorwoord  
 

De Corona pandemie drukte in 2021 wederom een groot stempel op het afgelopen jaar, in 

de hele wereld maar uiteraard ook in Israël en Nederland. Israël, een land dat er helaas aan 

gewend is om in crisis situaties snel te handelen, slaagde na een snel ingevoerd testbeleid in 

2020 ook als een van de eerste landen op grote schaal te vaccineren. MDA speelde daar een 

cruciale rol in.  

In mei 2021 vonden vanuit Gaza duizenden raketbeschietingen plaats. MDA stond in de 

frontlinie om slachtoffers bij te staan met medische (be)handelingen en evacuatie naar de 

ziekenhuizen. Ook reageerden MDA-teams op tal van rellen en incidenten met stenen-

gooiers, waarbij ook ambulances doelwit waren. Veel donateurs hebben op berichten 

hierover gereageerd met extra steun.  

Op het moment van schrijven is het coronavirus wat naar de achtergrond verschoven, maar 

het is nog niet verdwenen. De onzekere tijden zijn helaas voortgezet met de oorlog in 

Oekraïne. Ook Israël heeft in 2022 een aantal aanslagen te verduren gekregen.  

Ondanks de wereldwijde pandemie hebben we in 2021 weer veel met elkaar bereikt. Ook wij 

droegen ons steentje bij, dankzij onze trouwe donateurs, zodat er goede zorg geleverd kan 

worden in Israël, 24 uur per dag, juist en vooral nu! Hierover leest u meer in ons jaarverslag.  

In 2022 zullen wij als bestuur ons als vanouds inzetten voor het mooie werk dat MDA in Israël 

voor zo velen betekent.  

 

Wij wensen u en al onze trouwe donateurs veel sterkte in deze moeilijke en vaak eenzame 

tijd. 

 

M. Sprecher – Israëls 

Voorzitter MDA Nederland  
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1. Bestuursverslag 

1.1. Verantwoording 

 

Dit bestuursverslag over het jaar 2021 is onderdeel van het financieel jaarverslag van 2021 

van Stichting Magen David Adom Nederland en Stichting Magen David Adom Nederland-

Ingetje van der Straaten fonds, gevestigd te Amstelveen.  

 

Verantwoording 

MDA Nederland legt jaarlijks verantwoording af in haar jaarverslag over de inkomsten en 

uitgaven ten bate van MDA Israël en de wervingskosten in Nederland. De stichting houdt de 

wervingskosten ruim onder de 15%.  

 

Het bestuur besluit aan welke voorstellen kan worden voldaan en welke extra activiteiten 

ondersteund zullen worden.  

 

De volgende statutaire bepalingen zijn hierbij van belang:  de stichting heeft ten doel het 

geven van financiële en materiële steun aan het medische werk van Magen David Adom 

Israël.  

 

MDA Nederland tracht haar doel te verwezenlijken door onder meer:  

a. het inzamelen van gelden en goederen door het organiseren van presentatieavonden en 

dergelijke.  

b. het ontvangen en doorzenden van door andere instellingen en organisaties voor gemeld 

doel ingezamelde gelden en goederen.         

 

Keurmerk 

Sinds 1 januari 2008 kan MDA Nederland als een Algemeen Nut Beogende Instelling worden 

aangemerkt. Het CBF keurmerk voor erkend goed doel is per 1 maart 2019 aan MDA 

Nederland toegekend.  

 

1.2. Bestuur MDA 

 

Het bestuur van MDA Nederland vergadert elke twee maanden en bespreekt naast de 

actuele thema’s, de voortgang van onderstaande portefeuilles. In 2021 vonden vrijwel alle 

vergaderingen digitaal plaats i.v.m. de corona pandemie. 

Iedere portefeuille is belegd bij een vast bestuurslid, ook wel portefeuillehouder genaamd: 

• Voortgang samenwerking/projecten MDA Israël; 

• Financiën; 

• Erfenissen/legaten; 

• Donateurs en donateursadministratie; 

• Fondsenwerving; 

• Communicatie. 
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De afgelopen jaren zijn specifieke, digitale nieuwsbrieven ontwikkeld voor Christelijke en 

Joodse organisaties in Nederland. Deze worden jaarlijks door meerdere bestuursleden 

gemaakt.  

Eén keer per jaar vindt een beleidsdag plaats waarin het voorgaande beleidsplan wordt 

geëvalueerd, ontwikkelingen die van invloed zijn op de doelstellingen van MDA Nederland 

worden geanalyseerd en er worden nieuwe doelen vastgesteld op grond van deze analyse. 

Deze resultaten worden belegd in het beleidsplan voor het volgende jaar. Ook in 2021 heeft 

een dergelijke beleidsdag plaatsgevonden; digitaal op 14 maart 2021.  

 

Samenstelling bestuur 

De samenstelling van het bestuur van Stichting Magen David Adom Nederland bestaat sinds 

1 oktober 2018 uit de volgende personen:  

− Marjan Sprecher-Israëls, arts, voorzitter; 

− Henk Poolen, penningmeester; 

− Petra van Werkhoven, secretaris; 

− Pim Knetemann, donateursadministratie; 

− Nannette Blitz-Verdooner, fondsen en legaten werving; 

− Bennita Blocq, coördinator jeugdvrijwilligers; 

− Daphne Sprecher, communicatie. 

 

Bovenstaande bestuursleden zijn allen vrijwilligers. Zij ontvangen geen beloning voor hun 

werkzaamheden voor MDA Nederland. 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 

Onkosten zijn kosten die bestuursleden redelijkerwijs maken bij de uitvoering van hun functie 

voor de stichting. Stichting Magen David Adom Nederland heeft geen werknemers in dienst.    

 

Angela Vermeulen, bestuurslid, is op 1 november 2021 na ruim vijf jaar uit het bestuur 

gegaan. Zij heeft voor MDA Nederland de afgelopen jaren veel betekend in het bereiken van 

de kerkelijke gemeenten en de coördinatie van jeugdvrijwilligers. Ook op deze plaats 

bedanken wij haar voor haar grote inzet. 

 

MDA Nederland heeft in 2021 besloten alle bestuursleden te registreren als UBO (Ultimate 

Beneficial Owner) bij de Kamer van Koophandel. Ook is beleid inzake integriteit vastgesteld 

dat voor alle bestuursleden geldt.  

  

1.3. Doelstelling Magen David Adom 

 

“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. 

 

Magen David Adom in Israël 

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 ambulance-

diensten en de nationale bloedbank.  
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Magen David Adom (MDA) levert (acute) hulp en zorg via de ambulances, de bouw en 

renovatie 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 Maan verenigingen in de regio. 

MDA Israël is in hoge mate afhankelijk van giften. 

 

Magen David Adom Nederland 

Magen David Adom Nederland is opgericht in 1981 en is een Nederlandse vriendenstichting 

met als doel het ondersteunen van het werk van MDA in Israël. MDA Nederland steunt het 

levensreddende werk in Israël door het werven van fondsen. Hiermee kunnen we MDA Israël 

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 om financiële en materiële steun 

te leveren aan het medische werk voor de organisatie Magen David Adom in Israël. Dit doen 

wij via inzamelacties onder 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 van deze giften door MDA Israël. 

 

Projectverzoek 

Elk jaar verzoekt MDA Israël aan MDA Nederland diverse projecten te financieren en doet 

daarbij een budgetvoorstel. Het bestuur weegt af en besluit aan welke voorstellen kan 

worden voldaan en welke extra activiteiten ondersteund worden. Uiteraard is dat afhankelijk 

van het bedrag dat in het betreffende jaar aan donaties, giften en legaten wordt verworven.  

 

Bestemming financiële bijdrage vanuit Nederland 

MDA Nederland draagt jaarlijks financieel bij aan medische materialen zoals handschoenen, 

injectienaalden, materialen voor de bloedbank, defibrillatoren etc. Ook zijn er elk jaar kosten 

aan Nederlandse ambulancestations die gerenoveerd dan wel vernieuwd moeten worden. 

Daarnaast wordt in de regel een groter project gesteund. Dit was in 2021 net als in 2020 het 

nieuw te bouwen ambulance station in Modiin.  

 

Voor calamiteiten in Israël, die helaas regelmatig voorkomen, worden zo nodig extra acties 

georganiseerd. In mei 2021 is een extra digitale nieuwsbrief uitgebracht met berichtgeving 

over de extra inzet van noodhulp als gevolg van de duizenden raketten die toen vanuit Gaza 

op Israël werden afgevuurd. Hierop is circa €18.000,00 aan donaties binnengekomen.  

 

Jeugdvrijwilligers 

Ook financieren wij het Jeugdvrijwilligersproject Yochai Porat z”l. In 2021 gingen uiteindelijk 

vijf vrijwilligers voor een stage naar Israël. Vanwege de Corona maatregelen was er lange tijd 

onduidelijkheid of vanuit Nederland vrijwilligers naar Israël toe konden. Vijf kandidaten zijn 

daarin uiterst flexibel geweest, maar helaas bleek het voor hen toch niet mogelijk om deel te 

nemen in 2021.   

 

Communicatie met belanghebbenden 

MDA Nederland onderhoudt jaarlijks persoonlijk contact met: 

• Vriendenstichtingen van MDA in andere landen, IMDAC; 
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• Nederlandse Rode Kruis; 

• Israëlische ambassade in Den Haag; 

• Nederlandse ambassade in Israël; 

• Fondsen en stichtingen in Nederland die MDA (willen) steunen of gaan steunen; 

• Executeurs van testamenten waar MDA in voorkomt resp. zal kunnen gaan voorkomen 

• Journalisten  van  voor  MDA  en  Israël  relevante  media zoals kranten/ weblogs etc. 

• Joodse en christelijke organisaties die MDA steunen. 

 

Hoogtepunten van Activiteiten van MDA Nederland in 2021 

Helaas konden door de Covid-19 pandemie in Nederland en Israël in 2021 geen 

bijeenkomsten plaatsvinden.  

 

1.4. IMDAC 
 

Door Covid-19 kon de jaarlijkse IMDAC voor bestuursleden van de vriendenstichtingen uit de 

hele wereld niet doorgaan. In plaats daarvan waren er digitale bijeenkomsten, waaraan de 

voorzitter heeft deelgenomen. In mei 2022 hebben de Amerikaanse vrienden van MDA een 

grote bijeenkomst organiseren ter gelegenheid van de inwijding van de nieuwe bloedbank in 

Israël. De IMDAC heeft toen eveneens plaatsgevonden.  

. 
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2. Besteding middelen en donateurs 

2.1. Besteding van de middelen in 2021 

 

Elk jaar dient MDA Israël bij MDA Nederland een voorstel in om diverse projecten te 

financieren. Hierdoor draagt MDA Nederland bij aan relevante projecten die voor MDA Israël 

urgent en belangrijk zijn. Deze verzoeken worden namens het bestuur door de voorzitter en 

de penningmeester van MDA Nederland met de financieel directeur en buitenland-

coördinator van MDA Israël besproken. 

 

In 2021 is een financiële bijdrage geleverd aan: 

1. Bijdrage aan de bouw van het nieuw te bouwen ambulancestation in Modi’in. Onder 

 meer een anonieme donateur heeft hier 25000 euro aan bijgedragen.  

2. Bijdrage aan de jaarlijks kosten van onderhoud door MDA Nederland gefinancierde 

 ambulance stations. De reguliere exploitatie van de ambulancestations wordt door 

 MDA Israël zelf gefinancierd. Het betreft de volgende ambulance stations:  

− 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 Gharbiya  

3.  Medische handschoenen 

4.  Medische apparatuur 

5.  Een ambulance voor Modiin geheel gedoneerd door de familie de Jonge 

 

Jeugdvrijwilligersprogramma (Yochai Porat z”l)  

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 (gaan) worden en hun naasten en kennissen 

enthousiasmeren dit ook te (gaan) doen.  

 

MDA Nederland zendt jaarlijks meerdere jeugdvrijwilligers uit in de leeftijd van 18 tot 25 jaar. 

Zij volgen in Israël een intensieve cursus (basic course) van tien dagen. Na het behalen van 

het vereiste examen, doen zij gemiddeld twee maanden dienst op een ambulance. Dit maakt 

onderdeel uit van het ambulance-vrijwilligersprogramma (Yochai Porat z”l) van MDA Israël. 

Een aantal jeugdvrijwilligers volgt daarna nog een programma voor gevorderden (advanced 

course).  

 

MDA Nederland financiert de cursus en het verblijf van deze jongeren. Bestuurslid Bennita 

Blocq begeleidt deze jongeren en onderhoudt de contacten met MDA Israël voor dit 

programma. In 2021 heeft zij in samenwerking met Haboniem wereldorganisaties de 

mogelijkheden tot tijdelijke huisvesting van de jeugdvrijwilligers in Israël enorm verbeterd, 

waardoor er nu heel goede huisvesting is. Net als in Nederland is in Israël het regelen van 

huisvesting door de stijgende vastgoedprijzen namelijk moeilijker geworden. Het overgrote 
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deel van de huisvestingskosten wordt door MDA Nederland gefinancierd. Vanwege de 

toegenomen huisvestingskosten is de eigen bijdrage van jeugdvrijwilligers verhoogd van 500 

euro naar 1000 euro. Ook wordt aan de jeugdvrijwilligers gevraagd vijf nieuwe donateurs te 

werven voor MDA en de ervaringen vanuit het programma te delen in de rondzendbrief, op 

de website of bij  huiskamerbijeenkomsten, lezingen of evenementen.  

 

 

2.2. Donateurs 

 

Bestaande en nieuwe donateurs  

In 2021 zijn de trouwe donateurs weer van informatie voorzien over actuele projecten van 

MDA. Wij stuurden vijf rondzendbrieven rond en een digitale nieuwsflits. Daarnaast zijn met 

de joodse feestdagen digitale berichten gestuurd aan donateurs. Ook informeren wij 

belangstellenden via onze actuele website met twitterfeeds van MDA Israël en een eigen 

MDA Nederland facebookpagina.  

 

Certificaten 

Op verzoek van een aantal donateurs zijn er in 2021 wederom certificaten voor de joodse 

feestdagen gemaakt waarmee donateurs aan familieleden en/of andere relaties kunnen laten 

weten dat zij MDA steunen. Certificaten werden ter gelegenheid van Poeriem en Rosh 

Hashana verkocht en verspreid. Ook zijn er de zgn. bijzondere gelegenheden certificaten: 

donateurs die ter ere van hun verjaardag of andere bijzondere gebeurtenis aan hun 

familieleden en/of andere relaties vragen een donatie aan MDA Nederland over te maken.  

Eind 2021 is daar het ‘Chai’ certificaat aan toegevoegd. (Chai) is het hebreeuwse woord voor 

leven. Het certificaat staat symbool voor ‘het leven geven’.  

 

Automatische incasso 

Sinds 2019 maakt een tiental donateurs gebruik van de automatische incasso die MDA 

Nederland biedt.   

 

Werving donateurs 

MDA Nederland wordt onder de aandacht van potentiële donateurs gebracht via de face-

bookpagina https://www.facebook.com/mdanederland/. In 2020 is er een speciale digitale 

nieuwsbrief gedeeld met de ons bekende diaconie adressen van de kerkelijke 

gemeenschappen ter gelegenheid van de jaarlijkse Israël zondag in oktober.  

 

Actieve donateurs 

In 2021 telde MDA Nederland bijna 2900 actieve donateurs, dat is iets minder dan het jaar 

ervoor. Een aantal donateurs heeft vanwege een verhuizing naar een verpleeghuis of het 

buitenland afscheid genomen van ons en zijn er een paar donateurs bij gekomen.  

Ook is een aantal trouwe donateurs overleden. Onze gedachten gaan uit naar hun 

nabestaanden. Wij wensen hen veel sterkte toe.  

 

Erfenissen en legaten 

Er zijn 4 nalatenschappen/Legaten ontvangen in 2021. 

Dit is redelijk vergelijkbaar met voorgaande jaren.  

Wij zijn hen die MDA in hun testament opnamen uiteraard zeer dankbaar. 

Hun nagedachtenis zij tot zegen, “zichronam livracha”. 

https://www.facebook.com/mdanederland/
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We zullen de overledenen herdenken middels een herinneringsplaquette in ons nieuwe 

ambulance station in Modiin.  
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3. Financiële resultaten 

3.1. Vermogen MDA Nederland 

 

Beheer van het vermogen   

Het beleid van MDA Nederland is er op gericht om de gelden die zij ontvangt zoveel als 

mogelijk aan te wenden voor MDA Israël. Elk jaar is de stichting afhankelijk van de in het 

betreffende jaar geschonken bedragen. De hoogte daarvan laat zich vanzelfsprekend niet 

voorspellen. Het ontvangen van legaten en erfstellingen per jaar is eveneens 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.   

 

Financieel resultaat 

2021 was voor MDA financieel gezien een goed jaar. De inkomsten waren hoger dan 

begroot.  

 

 Realisatie 

Inkomsten 

Begroot 

Inkomsten 

 

2021 442.287 246.145  

2020 753.622 442.287  

    

Donaties aan MDA Israël 

De hogere inkomsten kwamen met name door de ontvangen nalatenschappen, inkomsten 

van fondsen en toename van inzamelingen van kerkelijke gemeenten.  

 

In totaal is van elke ontvangen euro € 0,93 naar het goede doel gegaan. Voor het werven van 

deze middelen is per ontvangen euro een bedrag van € 0,06 uitgegeven aan onkosten. De 

overige kosten voor administratie en registratie zijn per ontvangen euro € 0,01. Het overige 

bedrag is toegevoegd aan de reserve en zal in de toekomst naar het goede doel gaan. MDA 

Nederland verricht geen activiteiten m.b.t. onderzoek en ontwikkeling.  

 

Risico’s en onzekerheden en beheersmaatregelen 

Al een aantal jaren neemt het aantal donateurs af, mede vanwege de hoge leeftijd van 

trouwe donateurs. De inkomsten van de reguliere donaties blijven desondanks ongeveer 

gelijk. Hoewel het aantal donateurs dat gebruik maakt van de acceptgiro die wij bij elke 

rondzendbrief versturen geleidelijk afneemt, is dit voor een substantieel aantal donateurs de 

manier om te doneren. Vanaf begin 2022 zullen wij deze donateurs informeren over andere 

betalingsmogelijkheden ter voorbereiding op het verdwijnen van de acceptgiro in geheel 

Nederland in juni 2023.  

Voor verdere informatie over de financiële resultaten verwijzen we naar de verkorte 

jaarrekening die te vinden is op onze website. De complete jaarrekening is op te vragen bij 

de penningmeester. 

 

Monitoring van resultaten 

De penningmeester maakt maandelijks overzichten van de inkomsten en uitgaven met 

behulp van het softwareprogramma Multivers van Unit 4.  
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4. Vooruitblik 2022 
 

4.1. Vooruitblik 2022 

 

Bij het schrijven van dit jaarverslag zitten wij mondiaal in de Oekraïne oorlog die naar 

verwachting grote gevolgen zal hebben voor de wereldwijde voedsel en energievoorziening. 

Daarnaast is de Covid-19 Pandemie nog niet voorbij. Ook Israël is net als een groot deel van 

de wereld (inclusief Nederland) zwaar getroffen.  

 

De belangrijkste doelen die wij in 2022 blijven steunen zijn:  

− het nieuwe ambulance station in Modi’in  

− aanschaf van medische hulpmiddelen (handschoenen). 

 

Voor calamiteiten in Israël worden zo nodig extra acties georganiseerd. 

 

We hopen tot slot dat 2022 een jaar van gezondheid, vrede en veiligheid wordt voor het hele 

Midden Oosten, Israël in het bijzonder.  

 

En: wie een leven redt, redt een hele wereld 

 

 


