
vergadering-06-14-00
Subject: Fw: vergadering cjo 13 juni
Date: Wed, 14 Jun 2000 13:19:51 +0200
From: "Yssachar (Barend) Elburg" <yselburg@netvision.net.il>
To: "Yossi Dotan" <yosdotan@bezeqint.net>,
     "Philip Staal" <staal@sisanit.co.il>,
     "Joel Fishman" <jfishman@netvision.net.il>,
     "Israel Meldpunt" <cmil@inter.net.il>,
     "IOH kantoor" <ioh@netvision.net.il>,
     "Gilah Kidar" <moshekid@netvision.net.il>,
     "Gideon Peiper" <peiper@surfree.co.il>,
     "Berthie Nachbahr" <nachbahr@netvision.net.il>,
     "Benno & Basia Bonnewit" <ben_bon@hotmail.com>,
     "Baruch Bar-Tel" <ilpbr_tu@netvision.net.il>,
     "Awraham Roet" <roeta@isdn.net.il>

Shalom,
Hierbij verslag van Toon Kasdorp van de CJO vergadering van gisteren.
Het CJO heeft zijn standpunt bepaald en het plan werkgroep dus aangenomen en
het plan Sanders verworpen (zie verslag Toon).
Laten wij praktisch zijn, niet alle varianten meer beoordelen maar na CJO
besluit onze meningen coordineren en een standpunt bepalen met de commissie
Benno-Chaya als katalysators. Dat standpunt moet m.i. worden :
Wij zijn het met alles eens OF deze en deze punten in het plan zijn voor ons
alsnog onoverkomelijk en daar moet verder over gesproken worden.
Platform MOET  nu snel bepalen wat ons standpunt is. Ik kom zo snel mogelijk
met een plan/datum voor vergadering.
_______________
Shalom and be well,
Yssachar = Barend  Elburg
tel. +972-8-9468524, mobile +972-54-779930
fax +972-8-9364582

----- Original Message -----
From: A. Kasdorp <akasdorp@xs4all.nl>
To: Yssachar (Barend) Elburg <yselburg@netvision.net.il>
Cc: Berthie Nachbahr <nachbahr@netvision.net.il>; ph staal
<staal@sisanit.co.il>; roeta <roeta@isdn.net.il>

Sent: 142000 09:15 יוני  רביעי יום
Subject: vergadering cjo 13 juni 2000

> Hallo Barend,
>
> De vergadering duurde gisteravond tot tegen twaalven. Twee onderwerpen: de
> oprichting van de beheersstichting en de goedkeuring van het advies
> verdeling.
> Op de stichting kom ik terug, de tekst van de statuten kreeg ik pas zonet
en
> die moet ik nog bestuderen.
> Wat de verdeling aangaat: het voorstel van de werkgroep, dat je bekend is,
> werd op hoofdlijnen
> met de grootst mogelijke meerderheid aanvaard; alleen Joop Sanders was
> tegen.
> Deze wilde een vast bedrag als minimum voor de instellingen en ook een
> groter percentage.
> Voor het overige waren er veel opmerkingen van technische aard,waarvan er
> veel ter bespreking worden meegenomen naar de werkgroep.hieronder ook een
> aantal van jullie opmerkingen, die men praktisch vond en waar lovend over
> werd gesproken.
> Het langste werd gesproken over de vraag of de beperking tot een unit per
> ontvangende gerechtigde en/of plaatsvervanger gold dan wel dat er per
> overlevende maar een of ( Ronnie )
> maar een halve unit te verdelen zou moeten zijn. Ook dat gaat mee terug
naar
> de werkgroep.

Als hoofdlijn werd beschouwd het in de vergadering van het adviescomit <י
> uitgewerkte compromis om de uitkeringen aan instellingen aan een minimum
van
> 10% en een maximum van 20% te binden.
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> Ik heb gezegd geen mandaat van het Platform te hebben maar er van uit te
> gaan dat,  gezien het stuk dat ik gisteren van jou had gekregen, men zich
in
> de hoofdlijnen wel zou kunnen vinden.

Het onderwerp verdeling Isra <כ l Nederland is niet aan de orde geweest, maar
> wel is opnieuw bevestigd dat de uitkering aan individuen voor iedereen
> hetzelfde moet zijn. Verder zou Henri contact zoeken met Avram om een
> verdeelsleutel commissie te bespreken. Een verhouding
> 1:3 is wat ik hier het meeste hoor.
>
> groet,
>
> Toon
>
>
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