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Aan het bestuur van
Stichting Shaare Zedek
Bovencamp 73
3992 RX Houten

Geachte bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2017 met betrekking tot uw stichting.

Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2017 van uw stichting, waarin begrepen de balans met
tellingen van € 96.586 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € 27.578,
samengesteld. De samensteilingsverkiaring is opgenomen in het accountantsrapport na de
resultaatvergelijking.
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Stichting Shaare Zedek, Houten

Algemeen

Oprichting en zetel

De stichting is opgericht bij akte de datum 26 oktober 1981 en is statutair gevestigd te Apeldoorn.

Samenstelling bestuur en directie

Ds. H. Korving " voorzitter

Mw. G.H. Gijsbertsen-Voortman - secretaris
Dhr. C. den Hertog " penningmeester
Ds. J.C. Schuurman - alg. adjunct

Mw. J.M. van den Berg " bestuurslid

Dhr. J. Huijser- bestuurslid
Dhr. L.H. Trouwborst" bestuurslid

Kamer van Koophandel

De stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
Regio Oost onder nummer 41039231 .

Doelstelling

De doelstelling en grondslag van Stichting Shaare Zedek is als volgt in de statuten beschreven:

Artikel 2
De stichting verricht haar werkzaamheden in gehoorzaamheid aan Gods Woord, opgevat naar de Drie
Formulieren van Enigheid.

Artikel 3
De stichting stelt zich ten doel om vanuit Nederland meer bekendheid te geven aan het Shaare Zedek
Medical Center te Jeruzalem en dit financiële en morele hulp te verlenen. Zij stelt daarbij als voorwaarde, dat
genoemd ziekenhuis medische hulp verleent aan alle mensen van welke huidskleur, nationaliteit of religie zij
ook mogen zijn. Vereiste voor de te geven hulp is, dat in genoemd ziekenhuis het leven vanaf de conceptie
tot de dood wordt beschermd.
Daarnaast kan de stichting op medisch terrein aan Israël in het algemeen hulp verlenen.

Instelling van algemeen nut

Stichting Shaare Zedek is een algemeen nut beogende instelling (ANB1), zoals bedoeld in artikel 5b,
Algemene wet inzake rijksbelastingen 1959. Door de Belastingdienst is een beschikking ANBI afgegeven die
geldt vanaf 1 januari 2008. Hierdoor is een gift voor de gever aftrekbaar voor de inkomstenbelasting en
vennootschapsbelasting. Tevens zijn over ontvangen giften of nalatenschappen door de stichting geen
schenkings- of successierechten verschuldigd.
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Stichting Shaare Zedek, Houten

Resultaat

Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2017 bedraagt €27.578 tegenover negatief € 51.382 over 2016. De resultaten over beide
jaren kunnen als volgt worden samengevat:

Realisatie Begroting Realisatie
2017 2017 2016 Verschil 2017

Baten

Baten van particulieren 313.353 230.000 295.693 17.660

Som van de geworven baten
Overige baten

Som van de baten

Lasten

Besteed aan de doelstellingen

Ziekenhuis Shaare Zedek
Voorlichting en bewustwording

Wervingskosten

Lasten fondsverwerving

Kosten van beheer en administratie

Financiële baten en tasten

Saldo

313.353
26.731

340.084

250.000
31.572

281.572

11.770

16.579

2.585

27.578

230.000
10.000

240.000

162.000
38.000

200.000

14.500

22,500

3.000

295.693
27.193

322.886

305.000
31.486

336.486

15.194

20.003

2.585

-51.382

17.660
-462

17.198

-55.000

86

-54.914

-3.424

-3.424

78.960
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Stichting Shaare Zedek, Houten

SAMENSTELL1NGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van Stichting Shaare Zedek

De jaarrekening van Stichting Shaare Zedek te Houten is door ons samengesteld op basis van de van u
gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2017 en de staat van baten
lasten over 2017 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de
gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor
accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van
ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in
overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij
hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële
verslaggeving toegepast.

Bij eensamenstellingsopdrachtbentuer verantwoordelijk voor dat de informatie klopten dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor
geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid
heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal
nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Shaare Zedek, Wij
hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te
geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische
voorschriften in de Verordening Gedrags" en Be roe psrege Is Accountants (VGBA). U en andere gebruikers
van deze jaarrekening mogen er dan ook van uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en
zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte
gegevens.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samensteilingsopdracht en de VGBA verwijzen wij
u naarwww.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Ede, 28 mei 2018

Hoogachtend,
Schuiteman Accountants & Adviseurs B.V.

c

'//

G. de Fluiter RA
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Stichting Shaare Zedek, Houten

Bestuursverslag over 2017

In het jaar 2017 zijn er opnieuw diverse activiteiten ontpiooid om de geldstroom op gang te houden en om
publiciteit te geven aan de nood waarin het Israëlische volk en met name het Joods -orthodoxe Shaare Zedek
Medical Centre in Jeruzalem verkeert. De spanningen in de buurlanden zijn groot en in Syrië heerst nog
volop oorlog. De dreiging van Hezbollah en een aanval vanuit Syrië op het Golan gebied blijven de nodige
aandacht vragen. Ook Iran probeert zich hierin te mengen. Vanuit het ziekenhuis zijn vele artsen en
verpleegkundigen dagelijks bezig met de opvang en verzorging van gewonde militairen.
Vanuit Nederland geven wij hen morele ondersteuning. Onze stichting houdt zich bezig met lezingen, een
appelwoord tijdens concerten, acties op school, diapresentaties op uitnodiging van kerken en/of verenigingen,
advertenties en diverse andere activiteiten. De directeur voorlichting van het ziekenhuis, de heer Uri
Schwarz, heeft wekelijks contact met onze PR medewerker de heer Geluk.

Met ingang van 1 september 2013 is de heer Geluk minder gaan werken wegens het behalen van zijn
pensioen gerechtigde leeftijd. Het bestuur heeft als aanvulling op zijn activiteiten 3 ambassadeurs aangesteld
die als vrijwilliger op kosten basis het land ingaan om het ziekenhuis te promoten bij kerken, instellingen en
PCOB 's. Deze aanvulling op onze PR activiteiten worden positief ontvangen en vertaald zich ook in nieuwe
donateurs, het ontvangen van automatische incasso's en mooie giften. De interesse hiervoor is groot, de
aanvragen nemen jaarlijks toe. De ambassadeurs doen dit werk met groot enthousiasme.

Het Bulletin van de stichting, hef'Shaare Zedek Nieuws" is in 2017 vier keer verschenen en is naar alle
donateurs verzonden. Sinds 2016 is het magazine ook digitaal te ontvangen. Tevens is het blad uitgereikt
aan alle personen die hebben meegewerkt aan diverse (school) acties. In het juni nummer heeft een kort
financieel verslag gestaan over boekjaar 2016. Ook op de website is het jaarverslag geplaatst. De Stichting
heeft een ANB1 erkenning en wordt jaarlijks gecontroleerd door een accountant. Daarnaast heeft de stichting
in 2016 het CBF keurmerk ontvangen. Stichting Shaare Zedek voldoet aan de normen van de
erkenningsregeling voor goede doelen. Voorheen werd de stichting getoetst door het RfB (Raad Financiële
Betrouwbaarheid). Deze Raad is inmiddels opgeheven.

In 2016 is er geen Internationale Board of Governors vergadering gehouden. Het bestuur heeft 4x vergaderd
en communiceert verder wekelijks via de mail.

Continuïteitsreserve

In overeenstemming met het bestuursbesluit bedraagt de continuïteitsreserve ook dit jaar € 18.000,- De
totale bestemmingsreserve is vastgesteld op € 30.500.-

Samenstelling Bestuur

De statuten vermelden dat een bestuurslid aftreed wanneer hij / zij de leeftijd van 70 jaar heeft bereikt. In
2017 waren er geen bestuur mutaties. Daarnaast vonden er geen functie wisselingen plaats.

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 28 mei 2018 - 6 -
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Stichting Shaare Zedek, Houten

Toekomst

De situatie in het Midden-Oosten blijft onzeker en gespannen. Van diverse kanten wordt Israël bedreigd door
aanslagen en oorlogsgeweld. De Politieke ontwikkelingen kunnen wij volgen in de kranten. Het Shaare Zedek
Ziekenhuis is er op voorbereid om zo nodig vele slachtoffers op te vangen en te verplegen. Ondanks alles
blijft het ziekenhuis groeien. Dit ziekenhuis is in vele opzichten een ziekenhuis met een hart.
Het project voor de jaren 2017/2018 is begroot op $ 500.000.-. Wij hopen in twee jaar tijd een nieuwe
operatie kamer voor moeder en kind te realiseren. Dit betreft een operatiekamer voor speciale gevallen. In
2017 is hiervoor reeds een bedrag van € 250.000.- overgemaakt naar Jeruzalem.

Het blijft voor de Stichting een uitdaging om, ondanks de wereldwijde crisis, de dreiging vanuit Iran en het
groeiend antisemitisme, de giftenstroom op gang te houden. Onder Gods zegen mogen wij dit mooie werk nu
ruim 35 jaar doen.

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 28 mei 2018 - 7 -
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Stichting Shaare Zedek, Houten

Balans per 31 december 2017
(na winstbestemming)

ACTIVA

31 december 2017 31 december 2016

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

Gereed product en handelsgoederen

Vorderingen

Overige vorderingen en overlopende
activa

Liquide middelen

300

17.750

78.536

500

106

68.434

96.586 69.040

Samenstellingsverklaring afgegeven d,d. 28 mei 2018



PASSIVA

31 december 2017

r

31 december 2016

RESERVES EN FONDSEN

Bestemmingsreserves
Overige reser/es

30.500
62.513

29.836
35.601

93.013 65.437

KORTLOPENDE SCHULDEN

Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overige schulden en overlopende
passiva

218

3.355

219

3.384

3.573 3.603

96.586 69.040

SamensteUingsverkiaring afgegeven d.d. 28 mei 2018 ~ 9 -



Stichting Shaare Zedek, Houten

Staat van baten en lasten over 2017

Baten

Realisatie
2017

r

Begroting
2017

Realisatie
2016

Baten van particulieren
Overige baten

Som der baten

Lasten

Besteed aan de doelstellingen

Ziekenhuis Shaare Zedek
Voorlichting en bewustwording

Wervingskosten

Lasten fondsverwerving

Kosten van beheer en administratie

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Afschrijvingen
Overige bedrijfslasten

Saldo voor financiële baten en lasten

Financiële baten en lasten

Saldo

Bestemming saldo van baten en lasten

Bestemmingsreserves
Overige reserves

313.353
26.731

230.000
10.000

295.693
27.193

340,084

250.000
31.572

281.572

11.770

240.000

162.000
38.000

200.000

14.500

322.886

305.000
31.486

336.486

15.194

10.400
683

5.496

16.579

309.921

2.585

27.578

664
26.914

27.578

11.000
1.500

10.000

22.500

237.000

3.000

10.400
695
235

8.673

20.003

371.683

2.585

-51.382

3.000
-54.382

-51.382

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 28 mei 2018 "10-
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Stichting Shaare Zedek, Houten

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld volgens in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële
verslaggeving. Verslaggeving wordt gedaan volgens de bepalingen van RjK C1 en C2.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische
kosten, tenzij anders vermeld.

Baten en lasten worden toegerekend aan het Jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken
van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Shaare Zedek (geregistreerd onder KvK-nummer41039231) bestaan
voornamelijk uit activiteiten ten behoeve van het financieel ondersteunen van het Shaare Zedek Hospital.

Belastingplicht

Gegeven haar activiteiten wordt de stichting in beginsel niet als ondernemer aangemerkt voor de
vennootschapsbelasting. Ook is de stichting niet BTW-plichtig.

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte
van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen in de
desbetreffende paragrafen.

Stelselwijziging

Toten met 2016 werd de jaarrekening van de stichting/vereniging opgesteld conform RJ 650
"fondsenwervende instellingen". Met ingang van 2017 stelt zij haar jaarrekening op volgens RJk C1 (Kleine
Organisaties zonder winststreven) én RJk C2 (Kleine Fondsenwervende organisaties) van de Raad voor de
jaarverslaggeving. De reden van deze stelselwijziging is de toepassing van de nieuw beschikbare richtlijn
voor kleine fondsenwervende organisaties. Deze stelselwijziging heeft geen invloed op het vermogen en het
resultaat van de stichting.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Voorraden

Voorraden grond- en hulpstoffen en handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgings-pnjs of lagere
netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van
de voorraden.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale
waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht.
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 28 mei 2018 -11 -
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Stichting Shaare Zedek, Houten

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de lasten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen
historische kostprijzen.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten
met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen
welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Lasten algemeen

De personeelskosten en andere kosten worden toegerekend aan de bestedingen in het kader van de
doelstelling, de kosten van werving van baten aan de beheerkosten.

Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of,
voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan
worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan
dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

Personeelslasten

De stichting heeft voor haar personeelsleden geen pensioenregelingen afgesloten.

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -
lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

Samensteliingsverklaring afgegeven d.d. 28 mei 2018 -12 -
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Stichting Shaare Zedek, Houten

Toelichting op de balans per 31 december 2017

ACTIVA

VASTE ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

31-12-2017 31-12-2016

€ €

Gereed product en handelsgoederen

Handelsgoed 300 500

Vorderingen

Overige vorderingen en overlopende activa

Rente - 106
Nog te ontvangen nalatenschappen 17.750

Liquide middelen

ABN AMRO Bank N.V. rekening courant
ABN AMRO Bank N.V. spaarrekening
ING Bank N.V rekening courant

17.750

37.619
22.181
18.736

32.

22.

13,

106

544
139
751

78.536 68.434

De per 31 december 2017 aanwezige liquide middelen staan de onderneming ter vrije beschikking.

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Bestemmingsreserves 30.500 29.836
Overige reserves 62.513 35.601

93.013 65.437

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 28 mei 2018 -13 -
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€

29.

30.

836
664

500

€

26.

3.

29.

836
000

836

Stichting Shaare Zedek, Houten

Bestemmingsreserves

2017 2016

Bestemmingsresen/e

Stand per 1 januari
Resultaatbestemming

Stand per 31 december

Door het bestuur van stichting Shaare Zedek is besloten om een bestemmingsreserve te vormen ten
behoeve van het bezoek van nieuwe bestuursleden aan het Shaare Zedek Ziekenhuis in Jeruzalem. Jaarlijks
wordt € 3.000 gedateerd aan de reserve tot een maximum van € 12.500. Kosten voor reizen naar het
ziekenhuis worden in mindering gebracht op de bestemmingsreserve.
De overige € 18.000 betreft een reserve ten behoeve van de continuïteit van de stichting.

Overige reserves

Stand per 1 januari 35.599 89.983
Resultaatbestemming boekjaar 26.914 -54.382

Stand per 31 december 62.513 35.601

KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2017 31-12-2016

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing 218 219

Overige schulden en overlopende passiva

Accountantskosten 2,808 2.806
Rente- en bankkosten 547 578

3.355 3.384

Samenstellingsverklaring afgegeven d,d. 28 mei 2018 " 14 -
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Stichting Shaare Zedek, Houten

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2017

Realisatie Realisatie
2017 2016

€

211.
3.

86.

11.

313.

755
300
931
367

353

€

196
3

86
9

295

.195

.900

.057

.541

.693

Baten van particulieren

Baten van particulieren
Baten van bedrijfsleven
Baten van kerken
Baten van andere fondsenwervende organisaties

De baten van particulieren bestaan voor € 33.538 (2016: € 27.329) uit baten van nalatenschappen. De
overige baten van particulieren bestaan uit baten uit donaties en giften.

Overige baten

Overige opbrengsten 26.731 27.193

Besteed aan de doelstellingen

Ziekenhuis Shaare Zedek

Afdrachten Ziekenhuis Shaare Zedek 250.000 305.000

Voorlichting en bewustwording

Drukwerk
Porti
Propagandisten
Ambassadeurs

15.374
10.426
4.251
1.521

14.905
10.404
4.373
1.804

31.572 31.486

Het totaal bestedingen aan doelstellingen uitgedrukt in een percentage van de totale baten is:
2017:82,8%
2016: 104,2%

Het totaal bestedingen aan doelstellingen uitgedrukt in een percentage van de totale lasten is:
2017: 90,9%
2016:90,5%

Wervingskosten

Lasten fondsverwerving

Advertentiekosten 10.286 11.085
Beurskosten 1.484 4.109

11.770 15.194

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 28 mei 2018 -15-
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Realisatie
2017

€

10.400

683

Realisatie
2016

€

10.400

695

Stichting Shaare Zedek, Houten

Personeelslasten

Lonen en salarissen

Bruto lonen

Sociale tasten

Premies sociale verzekeringswetten

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2017 gemiddeld 0,3 personeelsleden werkzaam, berekend op fulltimebasis (2016: 0,

3).

Afschrijvingen

Afschrijvingen materiële vaste activa

Inventaris - 235

Overige bedrijfslasten

Overige personeelslasten

Reis- en verblijf lasten

Kantoorlasten

Ka ntoorbe heeften

Algemene lasten

Accountantslasten
Overige algemene lasten

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke lasten

Rente en bankkosten 2.585 2.585

686

267

3.350
1.193

4.543

153

1.575

4.565
2.380

6.945

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 28 mei 2018 " 16 -
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Ziekenhuis
Sliaare Zedek h

250.ÜOO

10.593

517

261.110

/ooilichBns

evAjstwording

31.572
5.542

5S9
2.193

39,900

Eigen
fondsen.
v/erving

5.S42

2.198
1.9Ï9

9.579

Beheer en
admInislfaSe

589
1.099

129

1,817

Realisatie
2017

250.000
31.572
11.033
11,770
5.496
2.585

312.50S

Begroting
2017

l S2.000
3 e.ooo
12.500
14.500
10.000
3.000

2W.000

Slichtiny Sh a are Zede k. Houten

Verdeling van de lasten naar bestemming

Afdrachten
Voorlichting eo tie™stword[ng
Perïdtieelsltosten
Lasten fondsvenwemjng
Kantoor- en alfl&mena kosten
Financiële balen en lasten
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Ondertekening bestuur voorakkoord

Houten, 28 mei 2018

ds H. Korving G.H. Gijsbertsen-Voortman

C. den Hertog J.C. Schuurman

J.M. van den Berg J. Huijser

L.H. Trouwborst
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Stichting Shaare Zedek, Houten

Overige gegevens

Deskundigenonderzoek

De stichting heeft gebruikgemaakt van de mogelijkheid tot vrijstelling van deskundigenonderzoek op grond
van artikel 2:396 lid 7 BW.
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