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1 Inleiding 

1.1 Ontstaan en naamgeving van de stichting 

De interkerkelijke Stichting Steunfonds Israël/Isaac da Costa is ontstaan in 1999. Toen hebben 
vertegenwoordigers van verschillende kerkgenootschappen de handen ineengeslagen en de Stichting 
Isaac da Costa Fonds opgericht om in Israël een Messiasbelijdende gemeente te helpen met de bouw 
van een kerk. Er kwamen contacten tot stand met de gemeente Grace and Truth in Kanot. Tot zijn 
emeritaat was dominee Baruch Maoz verbonden aan deze gemeente. Sinds 2013 is David Zadok hier 
predikant.  
 
In 2016 is de naam van de stichting gewijzigd in Steunfonds Israël/Isaac da Costa; kortweg 
“Steunfonds Israël”. In deze naam wordt duidelijk gemaakt dat zij een steunfonds is voor projecten in 
Israël. In de toevoeging Isaac da Costa wordt duidelijk in welke traditie het Steunfonds Israël wil staan. 
 

1.2 Aard en betekenis van beleidsplan 

Het beleidsplan omschrijft de voorgenomen werkzaamheden die D.V. in de periode 2022 t/m 2024 
zullen worden verricht, evenals de wijze waarop de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. De 
aard van deze werkzaamheden is voor het overgrote deel gelijk aan de aard van de werkzaamheden 
die vóór deze periode zijn verricht omdat zij een doorgaand karakter hebben. Wel kunnen bepaalde 
onderdelen van de werkzaamheden door de tijdsomstandigheden meer of minder nadruk krijgen. 
Jaarlijks verschijnt een jaarverslag waarin de uitgevoerde werkzaamheden worden omschreven en 
nader toegelicht.  
Het beleidsplan is mede opgesteld ter voldoening aan de wetgeving Algemeen Nut Beogende 
Instellingen. 
 

1.3 Visie 

Als interkerkelijke stichting het Evangelie van Jezus Christus onder het Joodse volk beschikbaar 
stellen. Het Evangelie voor jong en oud is een kracht Gods tot zaligheid, een iegelijk die gelooft 
(Romeinen 1:16). 
 

1.4 Missie 

De missie van de stichting is om activiteiten te ondersteunen die gericht zijn op de verkondiging van 
het evangelie onder het Joodse volk. Dit vindt plaats door toerusting en vorming van ambtsdragers 
van Messiasbelijdende gemeenten in de gereformeerde theologie en daarnaast door steun aan 
diaconale projecten van Messiasbelijdende gemeenten in Israël mits die projecten dienstbaar zijn aan 
de verkondiging van het evangelie. Ook draagt de stichting bij aan de bewustwording van en aan de 
kennis over Israël en het Joodse volk in Nederland, in het bijzonder voor wat betreft de positie van de 
Messiasbelijdende Joden. Steunfonds Israël is een stichting waarin vanuit verschillende kerken wordt 
samengewerkt en heeft als grondslag en belijdenis de Heilige Schrift en de Drie formulieren van 
Enigheid. 
 

1.5 Interkerkelijke betrokkenheid 

De interkerkelijke stichting mag zich al jaren gesteund weten door veel leden en meerdere gemeenten 
van de Hersteld Hervormde Kerk, Christelijke Gereformeerde Kerken (rond het blad Bewaar het 
Pand), Gereformeerde Gemeenten, Gereformeerde Gemeenten in Nederland, Oud Gereformeerde 
Gemeenten (in Nederland) en de Protestantse Kerk in Nederland (Gereformeerde Bond).  
Steunfonds Israël wordt ook gesteund door een aantal vrije kerkelijke gemeenten. 
 
Deze betrokkenheid vanuit de kerken is ook in de samenstelling van het bestuur zichtbaar.   
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1.6 Doelstelling vanuit visie en missie 

De stichting heeft de ambitie om de komende jaren te werken aan de volgende doelen: 

• Toerusten en vormen van ambtsdragers in Israël 

• Steunen van diaconale projecten 

• Samenwerken met andere organisaties 

• Geven van informatie en voorlichting 

Tijdspad 

Juni 2023 Beleidsplan 2025-2027 in concept opstellen Bestuur 

Mei 2024 Beleidsplan 2025-2027 vaststellen Bestuur 

2 Toerusten en vormen van ambtsdragers in Israël 

Toerusting en vorming van ambtsdragers in Israël ziet de stichting als een belangrijke taak. Daarbij 
wordt gedacht aan onderwijs in de gereformeerde theologie aan ambtsdragers van Messiasbelijdende 
gemeenten in Israël.  Indien mogelijk in samenwerking met meerder Israël-organisaties.   
Belangrijk daarbij zijn de wensen van de Reformed Pastors in Israël. Onder dit doel valt ook 
theologische boeken in het Hebreeuws vertalen. 
 
Tijdspad 

December 2022 Plannen goedgekeurd  Bestuur 

3 Steunen van diaconale projecten 

Voor de verkondiging van het Evangelie onder het Joodse volk steunt de stichting diverse projecten. 
Een overzicht van de lopende projecten is te vinden op de website www.steunfondsisrael.nl. 
De stichting bezint zich op nieuwe projecten zoals: 

• Evangelisatiewerk in Tel Aviv,  

• Extra financiële steun voor de Makor HaTikva school in Jeruzalem. 

De stichting legt de wederzijdse verplichtingen tussen de contractpartner en de stichting vast in 
contracten. In deze contracten is vastgelegd hoe de besteding van donaties wordt gerapporteerd en 
verantwoord door de contractpartner en hoe de stichting ter plaatse audits uitvoert. Deze 
verantwoording en rapportering neemt de accountant op in het dossier van de stichting.  
 
Tijdspad 

November (jaarlijks) Auditbezoek aan projectpartners in Israël. Het 
voornemen is de volgende organisatie te 
evalueren: Makor HaTikva school (2022), 
Ebenezer Home (2023), Grace & Truth (2024) 

Bestuur 

4 Samenwerken met andere organisaties 

De stichting wil, daar waar mogelijk en gewenst, op een constructieve wijze samenwerken met andere 
instellingen die zich richten op de ondersteuning van de evangelieverkondiging onder het Joodse volk. 
Een samenwerkingspartner is: 

• Deputaatschap voor Israël van de Gereformeerde Gemeenten (DvI)  

 
De stichting heeft ook contacten met: 

• Stichting Steun Messiasbelijdende Joden (SSMJ) 

• Centrum voor Israëlstudies (CIS). 

http://www.steunfondsisrael.nl/
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Daarnaast onderhoudt de stichting goede contacten met een groot aantal ondernemers en 
onderwijsinstellingen. 

In samenwerking met mensen uit het bedrijfsleven biedt de stichting financiële ondersteuning aan de 
renovatie van het Joods-christelijke verzorgingshuis “Ebenezer Home” in Haifa. 
 
Samen met de Engelse stichting “International Mission to Jewish People” (voorheen: Christian 
Witness to Israel), de SSMJ, de Commissie Israël van de HHK en het Deputaatschap voor Israël steun 
aan Uitgeverij HaGefen ter ondersteuning van het uitgeven van 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. 
 
Tijdspad 

November (jaarlijks) Samenwerking met andere organisaties jaarlijks 
evalueren en waar nodig bijstellen. Het 
voornemen is de samenwerking met de 
volgende organisatie te evalueren: DvI (2022), 
SSMJ (2023), IMJP (2024) 

Bestuur 

5 Geven van informatie en voorlichting 

Voor ons werk is het van cruciaal belang in beeld te zijn en te blijven bij o.a. scholen en kerkelijke 
verenigingen. Informatie en voorlichting zijn belangrijke activiteiten voor het verkrijgen van: 

• Meer naamsbekendheid: Alle bedrijven/ondernemers die actief zijn in onze achterban (en 

nog geen sponsor zijn) moeten van ons bestaan weten. Gedachte wordt aan 

reclamecampagnes en contacten leggen met bedrijven door de Commissie Ondernemers. 

• Meer inkomsten: Zoeken naar mogelijkheden om meer inkomsten te genereren. 

5.1 Promotiemateriaal  

De folder met algemene informatie over de stichting evenals een PowerPointpresentatie is 
beschikbaar maar moeten bijgewerkt worden. Per project komt ook een projectfolder beschikbaar.  
 

5.2 Advertentiecampagnes  

Naamsbekendheid vergroten door advertentiecampagnes in de ons bekende media. Digitaal 
adverteren via andere media (banners) onderzoeken.  
 

5.3 Website  

De website geeft informatie over de activiteiten van de stichting. Het beheer van de website is een van 
de verantwoordelijkheden van de Office Manager. Opmerkingen over de inhoud, vorm en 
benaderbaarheid van de website worden meegenomen in het optimaliseren van de website. 
 

5.4 Sociale media  

Om de betrokkenheid van de jeugd te vergroten wordt onderzoek gedaan naar de eventuele inzet van 
social media (Facebook, Instagram e.d.).  
 

5.5 Nieuwsbrief  

Het ligt in de bedoeling om de nieuwsbrief 4 keer per jaar uit te brengen. In de tussenliggende 
maanden verschijnt een E-paper. 
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5.6 Voorlichtingsbijeenkomsten 

Voorlichting aan de achterban over de activiteiten is van groot belang. Daarbij denken we aan 
voorlichting via gemeenteavonden, zang- en muziekavonden en bezinningsavonden. 
Maar ook aan symposia voor het vergroten van de bewustwording. 
 
Tijdspad 

November 2022 Promotiemateriaal is bijgewerkt Bestuur 

6 Organisatie 

6.1 Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen (WBTR) 

Met ingang van 1 juli 2021 is de nieuwe Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen in werking getreden. 
Deze wet is ook van toepassing op onze stichting en vereisen een aanpassing van onze statuten. Dat 
is echter niet direct nodig als daarvan melding wordt gemaakt in het beleidsplan. Het betreft de 
bepalingen: 

• Uniformering tegenstrijdig belang 

Een bestuurder met een tegenstrijdig belang zal niet deelnemen aan de beraadslagingen of 

besluitvorming. Wanneer een bestuurder met een tegenstrijdig belang zich laat 

vertegenwoordigen volgens Art 4 lid 5 van de Statuten is de gemachtigde gehouden zich van 

de beraadslagingen en besluitvorming te onthouden. 

 

• Ontsteltenis- en beletregeling 

Bij ontstentenis of belet van een bestuurder wordt deze geacht (al dan niet tijdelijk) géén deel 

meer uit te maken van het bestuur. De overige bestuursleden zijn dan belast met het besturen 

van de Stichting. Gedurende de tijd van belet kan deze bestuurder géén gebruikmaken van de 

mogelijkheid als bedoeld in Artikel 4 lid 5 van de Statuten. 

6.2 Vrijwilligers 

Het bestuur regelt de dagelijkse gang van zaken en bereidt activiteiten voor. Omdat het bestuur niet 
alles zelf kan organiseren maakt zij graag gebruik van vrijwilligers.  Vrijwilligers zijn van essentieel 
belang voor onze stichting. Zonder vrijwilligers kan onze stichting niet draaien. Dankzij hun inzet en tijd 
kunnen wij onze doelstellingen realiseren. De komende jaren blijft het zoeken naar nieuwe vrijwilligers 
een belangrijk aandachtspunt. 
 

6.3 Commissies 

Het bestuur heeft een aantal commissies ingesteld waarin bestuursleden en vrijwilligers 
samenwerken. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de volgende commissies:  

• Onderwijs 

• Ondernemers 

• Public Relations (PR) 

Naast de bovengenoemde commissies werken nog een aantal vrijwilligers mee aan adressenbeheer; 
organisatie boekentafel e.a. 
 
Commissie Onderwijs geeft voorlichting over het werk van de organisatie op basisscholen en scholen 
voor voortgezet onderwijs.  
 
Commissie Ondernemers is bezig met het opzetten van een netwerk van christelijke ondernemers 
(in Nederland). Deze ondernemers ondersteunen van harte het doel van de stichting en willen 
daarvoor ook financieel bijdragen. Als relatief kleine Israёl-organisatie zijn wij sterk afhankelijk van 
giften van o.a. ondernemers. Juist de ondernemers vragen om bijzondere aandacht. De markt is niet 
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zo groot en veel andere goede doelen organisaties houden zich ook met deze activiteit bezig. Voor 
veel goede doelen organisaties komen de grootste bijdragen van de ondernemers. Op dit gebied 
willen we nog een inhaalslag maken. 
 
Commissie Public Relations organiseert de promotie van de activiteiten, de uitgave van 
nieuwsbrieven, advertentiecampagnes, beheer website, relatiebeheer, contractenbeheer, (online) 
evenementen, Social Media, werkbezoeken 
 
Het werken met commissies is verder uitgewerkt in een richtlijn “Het werken met commissies”. Elke 
twee jaar stellen de commissies een werkplan op en laten dat beoordelen door het bestuur.  
 
 
Tijdspad 

September (2-jaarlijks) Werkplan (inclusief activiteitenplan opstellen) Commissie 

September (2-jaarlijks) Begroting per commissie opstellen Commissie 

November (2-jaarlijks) Werkplan en begroting bespreken met bestuur Bestuur + commissie 

 

6.4 Geldwerving 

Inkomsten zijn onmisbaar voor het bestaan van de stichting. De activiteiten van de commissies zijn 
gericht op het verkrijgen van deze inkomsten van particulieren, ondernemers, scholen en kerken. 
 
De geldwerving geschiedt door het sturen van informatie en verzoeken om giften naar het eigen 
adressenbestand. Daarnaast worden acties gevoerd om als bijsluiter bij andere bladen nieuwe gevers 
bij het werk te betrekken. 
De penningmeester zal het bestuur in iedere vergadering op de hoogte houden van de lopende 
ontwikkelingen in inkomsten en uitgaven, zodat er adequaat beleid gevoerd kan worden. Hij zorgt 
ervoor dat de jaarrekening zo spoedig mogelijk in het nieuwe jaar wordt gepresenteerd aan het 
bestuur. 
 

6.5 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

De 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. Privacygevoelige informatie wordt niet 
vastgelegd. 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. 
 

6.6 Vergoedingen 

De bestuursleden van de stichting doen hun werk als onbezoldigd vrijwilliger. Voor vergoeding van 
noodzakelijk voor de stichting gemaakte onkosten komen in aanmerking de bestuursleden en de 
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 maximumbedrag. 
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De kosten van diensten door leveranciers van de stichting, worden door de stichting na ontvangst van 
de factuur rechtstreeks betaald aan de leveranciers. De penningmeester is uitsluitend bevoegd tot het 
doen van betalingen. 
 
Sinds 1 januari 2020 verleent dhr. C.J. Proos 8 uur/week als Office Manager diensten aan de stichting 
op basis van een hiervoor door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomst met een zelfstandige 
(ZZP’er). De Office Manager maakt geen deel uit van het bestuur. In de regel woont de Office 
Manager de bestuursvergaderingen bij en heeft daarbij een adviserende stem. 
 
De boekhouding wordt niet door de penningmeester uitgevoerd maar door een vrijwilliger. 

6.7 Contactinformatie 

Stichting Steunfonds Israël/ Isaac da Costa 
 
Bezoekadres (alleen op afspraak) 
Duke Ellingtonstraat 13 
4337 XT Middelburg 
 
Tel. 0118-856805 
Email: info@steunfondsisrael.nl  
 
Rabobank: NL91 RABO 0395 21 9582 t.n.v. Steunfonds Israël / Isaac da Costa 
 
KvK-nummer: 30161672 
 
De stichting heeft een ANBI-status (nummer: 809087595). Uw giften of schenkingen aan de stichting 
zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting volgens de geldende belastingregels.  

mailto:info@steunfondsisrael.nl

