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1 Missie 

In de missie van het Steunfonds is niet meer opgenomen de financiële ondersteuning 
van kerkbouw van Messiasbelijdende gemeenten. Het Steunfonds Israël heeft nog 
een aflossingsverplichting met betrekking tot de bouw van de kerk van de gemeente 
Grace and Truth in Kanot. Dit kerkgebouw heeft ook een belangrijke plaats in de 
gemeenten die bij de kring van de 'Reformed Pastors' behoren. De inschatting is dat 
in 2022 de aflossing voorbij is. 

2 Eigen profiel 

Het Steunfonds heeft een waardevolle plaats gekregen in het 'Reformed Pastors' 
overleg. Ds. David Zadok is voorzitter van dit overleg. Bestuurders van ons 
Steunfonds zijn welkom in het pastors overleg en kunnen daar een waardevolle 
inbreng leveren. Ons Steunfonds krijgt ook gelegenheid om jaarlijks een symposium 
te houden in Kanot. Met ds. D. Zadok is ook afstemming over de projecten die we in 
Israël steunen.  
In de periode 2019 – 2021 werken we aan een duidelijk eigen profiel van het 
Steunfonds Israël.  
Een belangrijke stap is de wijziging van de naam in Steunfonds Israël | Isaac da 
Costa. In deze naam wordt duidelijk gemaakt dat het fonds een Steunfonds is voor 
projecten in Israël. In de toevoeging Isaac da Costa wordt duidelijk in welke traditie 
het Steunfonds wil staan.  
Nadrukkelijk wil het Steunfonds Israël naast de kerkelijke instellingen (DvI en HHK) 
zich profileren als instelling ter ondersteuning van taken van Messiasbelijdende 
gemeenten in voorwaardenscheppende zin. 

3 Samenwerking 

Het Steunfonds wil op een constructieve wijze samenwerken met het Deputaatschap 
voor Israël van de Gereformeerde Gemeenten en de Commissie Israël van de 
Hersteld Hervormde Kerk. In Israël zal dat geen problemen geven. In Nederland zal 
gedurige afstemming nodig zijn. 
Onze stichting richt zich op kerken, gemeenten en particulieren die voluit willen staan 
in de reformatorische traditie. We denken aan het behoudende deel van de 
Protestantse Kerk van Nederland; de Christelijke Gereformeerde Kerken (rond het 
blad Bewaar het Pand); de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en de Oud 
Gereformeerde Gemeenten (in Nederland). 

4 Overige samenwerking in Nederland en buitenland 

In ons land zijn er contacten met de Stichting Steun Messiasbelijdende Joden 
(SSMJ). Deze organisatie ondersteunt activiteiten in Israël en nodigt jaarlijks 
ds. David Zadok uit voor voorlichtingsavonden. Er is hierover regelmatig afstemming. 
In samenwerking met mensen uit het bedrijfsleven bieden we financiële 
ondersteuning aan het Ebenezer Home in Haifa. 
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In samenwerking met de Engelse stichting 'Christian Witness to Israël'; de SSMJ, de 
Commissie Israël van de HHK en het Deputaatschap voor Israël wordt steun 
verleend aan Uitgeverij Hagefen met het oog op bijbels-gereformeerde lectuur in 
Israël. 
In Canada en de Verenigde Staten zijn de commissies CMI en Ezra for Israël 
werkzaam. Zij ondersteunen eveneens projecten van Grace and Truth en Hagefen. 

5 Projecten 

Uit de missie van het fonds mag duidelijk zijn dat de projecten nauw verbonden zijn 
aan Messiasbelijdende gemeenten. Op de website van het Steunfonds Israël zijn alle 
projecten te vinden. 

6 Bestuur 

Het bestuur van de Stichting Steun Israël / Isaac da Costa bestaat uit negen 
personen, afkomstig uit de Christelijke Gereformeerde Kerken (2); de Hersteld 
Hervormde Kerk (2); de Gereformeerde Gemeenten (3); de Gereformeerde 
Gemeenten in Nederland (1) en de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland 
(1). 
De heer J. J. de Jong –medewerker van DvI- blijft als adviseur werkzaamheden 
verrichten. Hij zal het contact met onze relaties in Israël blijven verzorgen. 
Er is een Algemeen Secretaris / Office Manager benoemd. 
Voor 31 oktober 2019 zal het bestuur een besluitnemen over een beperkte 
arbeidsrelatie met de Office Manager in de jaren 2020 en 2021. De uitkomst van de 
besluitvorming is afhankelijk van de financiële positie van het Steunfonds Israël en 
de mogelijkheden van de beoogde fondswerver. 

7 ANBI 

Ons Steunfonds is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 
Er is regelgeving over de belastingaftrek van giften; schenkingen en legaten of 
erfstelling. 

8 Beloningsbeleid  

Voor vergoeding van noodzakelijk voor de Stichting gemaakte onkosten komen in 
aanmerking de Bestuursleden en de PR-commissieleden die hiervoor een declaratie 
indienen bij de penningmeester. 

 Reguliere kleine onkosten zoals porti e.d. 

 De reiskosten naar vergaderingen en bijeenkomsten voor de stichting op basis 

van € 0,28 per afgelegde autokilometer dan wel de werkelijke kosten van het 

openbaar vervoer.  

Voor een buitenlandse reis mag een bedrag van € 25,00 per dag worden 
gedeclareerd ter dekking van de lopende uitgaven. 
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Een zogenaamde Vrijwilligersvergoeding kan door het bestuur worden toegekend 
aan degene(n) die een meer dan gemiddeld aandeel in de werkzaamheden van de 
stichting hebben. 
Alle hierboven bedoelde kostenvergoedingen gelden zolang deze fiscaal zijn 
toegestaan en daar waar van toepassing tot het actueel geldende maximum bedrag. 

9 Inschrijving Kamer van Koophandel 

Het Steunfonds Israël staat onder de naam Steunfonds Israël / Isaac da Costa 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30161672. 
 

10 AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in 
werking getreden. Het gaat om de beveiliging van uw gegeven in de administratie 
van het steunfonds. Steunfonds Israël heeft de nodige maatregelen genomen zodat 
de stichting aan de wettelijke verplichtingen voldoet. Uitgangspunten zijn: 

 we gaan zorgvuldig om met uw gegevens, in overeenstemming met de AVG; 
 we zullen deze gegevens beschermen en veilig bewaren; 
 we kunnen aantonen dat we hiermee zorgvuldig omgaan; 
 u kunt op elk moment uw gegevens opvragen, (laten) wijzigen of verwijderen. 

11 Werkzaamheden op het thuisfront 

Het PR werk is van beslissend belang. De bestaande PR-commissie is 
gereactiveerd. Er is een PR-plan vastgesteld. In het PR-plan is een uitvoering van 
taken in 5 werkgroepen omschreven, te weten: 

 PR – commissie: uitgave Nieuwsbrief en secretariaat; Fondswerving en 
voorlichting; 

 Commissie voor fondswerving bedrijven; 

 Commissie scholen; 

 Commissie jongeren voor het opzetten van website jongeren; bezinnings-
bijeenkomsten jongeren. 

 
Naast de PR-commissie werkt nog een tiental vrijwilligers mee voor taken als 
adressenbeheer; organisatie boekentafel e.a. 
Het bestuur onderzoekt of verdere professionalisering wenselijk en mogelijk is.  
 
Woerden, 6 februari 2019. 
 
 


