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1 Missie 

De stichting Steunfonds Israël / Isaac da Costa (hierna te noemen Steunfonds Israël 
of Steunfonds) biedt financiële steun aan de verspreiding van het Evangelie in Israël 
en ondersteunt Messiasbelijdende Joden in Israël. Tevens draagt de stichting bij aan 
de bewustwording en aan de kennis over Israël en het Joodse volk in Nederland, in 
het bijzonder over de positie van de Messiasbelijdende Joden. 
Steunfonds Israël is een stichting waarin vanuit verschillende kerken wordt 
samengewerkt en heeft als grondslag de Heilige Schrift en de Drie formulieren van 
Enigheid. 

2 Eigen profiel 

Het Steunfonds Israël heeft een waardevolle plaats gekregen in het 'Reformed 
Pastors' overleg in Israël. Ds. David Zadok van de Gemeente Grace & Truth in Kanot 
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. 
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 in 2017 van de naam “Isaac da Costa Fonds” in 
die van “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 (zoals die van 
de Gereformeerde Gemeenten en de Hersteld Hervormde Kerk) zich profileren als 
instelling ter ondersteuning van taken van Messiasbelijdende gemeenten in 
voorwaardenscheppende zin. 

3 Toekomstgericht 

Na afronding van verschillende lopende projecten blijft de spits van het werk in Israël: 
de contacten met en de ondersteuning van de Reformed Pastors. Met deze groep 
heeft Steunfonds Israël als enige organisatie een goed contact. Het steunen van die 
groep kan door: 

• Financiële steun aan gemeenten; studenten en zo nodig aan voorgangers  

• Beleggen van jaarlijkse toerustingsconferentie  

• Literatuurvoorziening (samen met andere organisaties) 

Een belangrijke vraag is: hoe maken we dit operationeel in Israël? 
Steunfonds Israël zal hieraan in de nabije toekomst aandacht geven. 

4 Samenwerking 

Het Steunfonds wil, daar waar mogelijk en gewenst, op een constructieve wijze 
samenwerken met andere instellingen die zich richten op de ondersteuning van de 
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evangelieverkondiging onder het Joodse volk in Israël zoals b.v. het Deputaatschap 
voor Israël van de Gereformeerde Gemeenten en de Commissie Israël van de 
Hersteld Hervormde Kerk.  
Ons fonds 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). Daarnaast onderhouden wij goede 
contacten met een groot aantal ondernemers en onderwijsinstellingen. 

5 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 ook jaarlijks ds. 
David Zadok uit voor voorlichtingsavonden. Er is hierover regelmatig afstemming.  
In samenwerking met mensen uit het bedrijfsleven bieden we financiële 
ondersteuning aan de renovatie van het Joods-christelijke verzorgingshuis “Ebenezer 
Home” in Haifa. 
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. 

6 Projecten 

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

7 Bestuur 

Het bestuur van het Steunfonds Israël 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 Deputaatschap voor Israël- is als adviseur 
werkzaam voor onze Stichting.  
 
Een Office Manager voert voor de stichting werkzaamheden uit en handelt volgens 
een Overeenkomst van opdracht. De Office Manager maakt geen deel uit van het 
bestuur. 
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8 ANBI 

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

9 Onkostenvergoedingen en 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. 

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 (kosten)vergoedingen gelden zolang deze fiscaal zijn 
toegestaan en daar waar van toepassing tot het actueel geldende maximum bedrag. 
 
In bijzondere gevallen kan het bestuur werkzaamheden aan derden, niet zijnde 
medewerkers, toestaan op basis van een hiervoor door de Belastingdienst 
goedgekeurde overeenkomst met een zelfstandige (ZZP ‘er). 

10 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. 

11 AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

Onze Stichting is zich bewust van haar taak binnen de AVG en draagt zorg voor een 
verantwoord beheer van haar adressenbestand wat zij alléén gebruikt voor 
informatieverstrekking aan de lezers. Zij onderschrijft het belang van de privacy van 
haar lezers/donateurs en zorgt er voor dat alle informatie op een juiste wijze wordt 
verwerkt en veilig bewaard. De verwerkingen vinden plaats op basis van goede 
interne instructies. Iedere belanghebbende kan, op ieder gewenst moment, inzicht 
krijgen in de door ons bewaarde gegevens alsook verzoeken deze te verwijderen. 

12 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: 
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• PR – commissie: uitgave Nieuwsbrief en secretariaat; Fondswerving en 
voorlichting 

• Werkgroep Ondernemingen 

• Werkgroep Onderwijs 

• Werkgroep 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.  
 
Vastgesteld in de bestuursvergadering van 6 februari 2019 
 


