
Beleidsplan 2021-2023 Stichting ADI Israël 
De doelstelling en het actuele beleid 
Stichting ADI Israël is opgericht op 16 maart 2016 met als statutaire doelstelling ”Het verlenen van steun aan 

meervoudig gehandicapten in Israël.” Het bestuur bestaat uit de volgende personen: 

 Evers, Shraĝa Ben-Zion (voorzitter) 

 van Dam, Arie Johannes Maarten (vice-voorzitter) 

 Weststeijn, Simon Johannes (penningmeester) 

De bestuurders vervullen deze taak zonder bezoldiging. 

Het beleid van de Stichting is gericht op het vanuit Nederland ondersteunen van het netwerk van 

zorginstellingen van ADI in Israël (https://ADI.org). ADI is Israëls grootste zorgnetwerk voor kinderen met een 

ernstige meervoudige beperking. Meer dan 400 kinderen met een ernstige cognitieve (verstandelijke) en 

fysieke beperking en complexe medische condities wonen en krijgen geavanceerde medische, educatieve en 

rehabilitatieve zorg in ADI’s vestigingen. Daarnaast verleent ADI meer dan 55.000 ambulante behandelingen 

per jaar aan milder gehandicapte kinderen vanuit de gemeenschap. De twee vestigingen zijn ieder geregistreerd 

als een Israëlische Stichting en staan onder controle van de Israëlische overheid. Het jaarverslag 2020 is in te 

zien op: https://adi-il.org/financials/2020-annual-report/ en de jaarstukken zijn op aanvraag beschikbaar. 

De Stichting wil ALEH in Israël o.a. ondersteunen door: 

 Bekendheid te geven aan ADI in Nederland 

 Vrijwilligers te rekruteren in Nederland voor ADI 

 Fondsen te werven in Nederland voor ADI 

De werkzaamheden 
 Er worden regelmatig informatieavonden georganiseerd om geïnteresseerden te informeren over de 

mogelijkheden voor vrijwilligerswerk bij ADI in Israël; 

 Voormalige vrijwilligers worden gevraagd hoe zij in Nederland vorm kunnen en willen geven aan de 

doelstelling van de Stichting; 

 Voormalige vrijwilligers worden ondersteund bij het organiseren van activiteiten om de 

naamsbekendheid van ADI in Nederland te (helpen) vergroten, nieuwe vrijwilligers te enthousiasmeren 

en fondsen te werven; 

 De Nederlandstalige website (www.adi-israel.nl) wordt up-to-date gehouden om potentiele vrijwilligers 

te informeren over de mogelijkheden en om informatie over ADI in het Nederlands beschikbaar te 

maken; 

 Nederlandstalige brochures en flyers over ADI in het algemeen en vrijwilligerswerk in het bijzonder 

worden up-to-date gehouden. 

 Vrijwilligers in Israël hebben te allen tijde toegang tot één van onze vertrouwenspersonen, Michal Shani 

(WhatsApp +972 52-889-3969) or Yochanan Zomer (WhatsApp +972 52-637-6159) 

De wijze waarop Stichting ADI Israël fondsen wil werven 
 Bekendheid in Nederland vergroten; 

 (Fondswervings) acties van voormalige vrijwilligers ondersteunen; 

 Bestaande donateurs en voormalige vrijwilligers informeren; 

 Samenwerken met andere organisaties die fondsenwerven in Nederland; 

 Bekendheid geven aan bankrekening: NL92 ABNA 0528 1700 15 t.n.v. Stichting ADI Israël  

De wijze waarop de Stichting fondsen en vermogen zal beheren en besteden 
In Nederland geworven fondsen met aftrek van gemaakte kosten worden beschikbaar gesteld aan één van de 

vestigingen van ADI in Israël ter uitvoering van de doelstelling om meervoudig gehandicapten in Israël te 

ondersteunen. De Stichting houdt geen substantiële fondsen of vermogen in Nederland aan. 
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