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1. Inleiding 
 

1.1. Voorbereidingen en oprichting van de stichting 

 

De samenwerkingsverbanden van organisaties binnen de Joodse gemeenschap in Nederland 

(het Centraal Joods Overleg voor externe belangen
1
) en de Nederlands-Joodse gemeenschap in 

Israël
2
 (de Stichting Platform Israel

3
) zetten zich in de jaren 1997 – 2000 actief en met succes 

in voor het verkrijgen van restitutie van Joodse tegoeden uit de Tweede Wereldoorlog
4
 van de 

Nederlandse Overheid en de private sector (Nederlandse banken, verzekeraars en de 

Amsterdamse effectenbeurs).  

 

Het stond de besturen van CJO en SPI vanaf het begin voor ogen, om niet zelf het beheer en de 

verdeling van deze z.g. Maror-gelden
5
 op zich te nemen, maar daarvoor aparte stichtingen op 

te richten. Zo werden in het jaar 2000 de Stichting Maror-gelden Overheid
6
 en de Stichting 

Individuele Maror-gelden
7
 opgericht en werden de verkregen bedragen onder beheer van deze 

stichtingen gesteld. Het grootste deel van deze gelden, ca. 80%, is in de jaren 2000-2003 

verdeeld aan individuele overlevenden van de Sjoa die er volgens opgestelde regels voor in 

aanmerking kwamen en ca. 20% is bestemd voor besteding aan collectieve doelen ten behoeve 

van de Nederlands Joodse gemeenschap in Nederland en daarbuiten. 

 

In de zomer van het jaar 2001 werd de Stichting Collectieve Maror-gelden Israel
8
 door de SPI 

opgericht. Avraham Roet, Barend Elburg en Baruch Bar Tel, bestuursleden van SPI, tekenden 

de oprichtingsakte. SCMI kreeg toen slechts summiere statuten en een bankrekening. De 

oprichters kregen het recht om binnenkomende gelden te beheren, maar het werd hen niet 

toegestaan besluiten te nemen over de verdeling van deze gelden.  

 

Evenals alle andere activiteiten ter verkrijging, beheer en verdeling van de Maror-gelden 

werden al deze voorbereidingen gedaan door het bestuur van de SPI, zoals in haar 

jaarverslagen is beschreven. Deze gedegen, weloverwogen en langdurige voorbereidingen 

resulteerden in het najaar van 2002 in uitgebreide - aan de taken aangepaste - statuten, een 

uitkeringsreglement, een beleidsplan en de benoeming van de bestuursleden voor de SCMI. 

Bestuursleden van SCMI en hun plaatsvervangers worden niet door het eigen bestuur benoemd 

en eventueel ontslagen, maar door de Algemene Vergadering
9
 van SPI, de overkoepelende 

organisatie van de gemeenschap van uit Nederland afkomstigen in Israël 

Pas nadat SCMI een bestuur en een stelsel van adequate regels en voorschriften had gekregen 

kon de stichting met realisering van haar – hieronder omschreven – doelstellingen beginnen. 

  

                                                 
1
 Hierna CJO 
2
 Wij zullen verder beide omschrijvingen door elkaar gebruiken “Nederlands-Joodse gemeenschap in Israël”en 

“Gemeenschap van uit Nederland afkomstigen in Israël” 
3
 Hierna SPI 
4
 Hierna WOII 
5
 Maror is de afkorting van Morele Aansprakelijkheid Roof en Rechtsherstel en ook het Hebreeuwse woord voor het 
bittere kruid dat herinnert aan de slavernij in Egypte en vandaar aan andere bittere tijden. 
6
 Hierna SMO 
7
 Hierna SIM 
8
 Hierna SCMI 
9
 Hierna A.V. 
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Statuten, uitkeringsreglement en beleidsplan werden, volgens afspraak, getoetst en 

goedgekeurd door het bestuur van de SIM, waarna eind december 2002 door de SIM aan de 

SCMI een bedrag van € 4.988.215 werd overgemaakt dat rentedragend belegd werd. 

 

Op 15 januari 2003 vond een eerste oriënterende vergadering plaats van de gezamenlijke 

besturen van SPI en SCMI en op 2 maart 2003 werd de eerste werkvergadering van het bestuur 

van SCMI gehouden. 

 

1.2. Het eerste jaarverslag over de jaren 2001, 2002 en 2003 

 

Tussen de formele oprichting van SCMI in de nazomer van 2001 en de eerste vergadering van 

het bestuur van SCMI op 2 maart 2003 is door het bestuur van SPI en anderen enorm veel 

voorbereidend werk gedaan. 

 

Het bestuur van SCMI zelf begon haar activiteiten pas in het jaar 2003 en daarom is dit het 

eerste verslag waarin verslag wordt gedaan van: 

• De enkele feiten van het jaar 2001 (de oprichting) en 2002 (de ontvangst van de eerste 

afdracht door SIM in december 2002). 

• De activiteiten van de stichting in het jaar 2003. 

 

In dit eerste jaarverslag zal soms wat meer dan gebruikelijk uitgewijd worden over begrippen en 

verhoudingen tussen diverse organisaties, waarzonder het verloop van de besproken activiteiten van 

SCMI en hun achtergronden moeilijk te begrijpen is. 

 

 

2. De Stichting Collectieve Maror-gelden Israël. 
 

2.1. SCMI als stichting. 

 

De Stichting Collectieve Maror-gelden Israël (SCMI) werd in de zomer van 2001 opgericht. 

Na het verlijden van de oprichtingsakte bij een notaris in Nederland werd de stichting op 

18.10.2001 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken
10
 

voor Amsterdam met dossiernummer 34163522. 

 

2.2. Doelstellingen van SCMI. 

 

SCMI heeft de volgende doelstellingen: 
a. Het verkrijgen, (doen) beheren en (doen) verdelen van de gelden –vermeerderd met de daaruit 

reeds verkregen en nog te verkrijgen opbrengsten en verminderd met, voor zover niet uit andere 
bronnen gedekt, de voor dit beheren en verdelen door de stichting en Platform Israël reeds 
gemaakte en nog te maken kosten –, welke door de te Amsterdam gevestigde stichting Stichting 
Individuele Maror-gelden en de te ’s-Gravenhage gevestigde stichtingen Stichting Individuele 
Effectenaanspraken Sjoa, Stichting Individuele Verzekeringsaanspraken Sjoa en Stichting 
Individuele Bankaanspraken Sjoa ter beschikking zijn of zullen worden gesteld voor verdeling 
over in Israël gelegen collectieve doelen ten behoeve van de Nederlands-Joodse gemeenschap 
aldaar, zulks overeenkomstig het in artikel 5 lid 4 bedoelde uitkeringsreglement. 
 

                                                 
10
 Hierna KvK 
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b. Het verkrijgen, (doen) beheren en (doen) verdelen van gelden –vermeerderd met de daaruit te 
verkrijgen opbrengsten en verminderd met de voor dit verkrijgen, beheren en verdelen te maken 
kosten –, welke uit andere publieke en/of particuliere bronnen dan de hierboven onder a vermelde 
stichtingen ter beschikking zullen worden gesteld voor verdeling over in Israël gelegen collectieve 
doelen ten behoeve van de Nederlands-Joodse gemeenschap aldaar, zulks overeenkomstig het 
in artikel 5 lid 4 bedoelde uitkeringsreglement.  
 

c. Het verrichten van al hetgeen met de hierboven onder a en b vermelde doelen verband houdt of 
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. 
 

2.3. Het bestuur van SCMI 

 

Het bestuur van de SCMI was op 31 december 2003 als volgt samengesteld: 

 
  Bestuursleden Dagelijks  

Bestuur 
SCMI 

Plaatsvervangers 

 Organisaties Afgevaardigden   

1.  Ajalah Marthie Herschler  Rivka Rachman 

2.  Beth Joles Judith Millul  Dr. Jacques Richter 

3.  Beth Juliana Barend Elburg Secretaris Jaacov Landesman 

4.  Centrum voor onderzoek 
geschiedenis Nederlandse 
Jodendom 

Chaim den Heijer  Prof. Alfred Drukker 

5.  Elah Gidi Peiper Plv. Voorzitter Amos van Raalte 

6.  Irgoen Olei Holland Baruch Bar Tel Plv. Voorzitter Pim de Vries 

7.  Jad Davids Bob Engelsman  Prof. Chaim Elata 

8.  Nini –Chopp (EMZ) Ies Tropp  Elly Maoz 

9.  Stichting Nederaldns Joodse 
Oorlogswezen in Israel 

Shalom Pront  Shimon de Winter 

10.  Stipendium Fonds Zeev de Levie  Herbert Markus 

11.  Tempo Dulu Bernd Struch  Geen  

  Onafhankelijken   

12.   Ilana Braaf – Snir Voorzitter  

13.   Moshe Harel Penningmeester   

14.   Uri Kupferschmidt   

15.   Jacques Pri Gal   

16.   Margalith Shacham   

 

Het bestuur koos uit zijn midden een dagelijks bestuur (DB) bestaande uit 5 leden. 

 

Verder kent SCMI een begeleidingscommissie (ter voorbereiding van organisatorische 

maatregelen), een financiële commissie (met name voor beheer van het vermogen) en een 

“follow up” commissie voor onderzoek van juistheid en volledigheid van tussentijdse - en 

eindrapportages, aanvragen voor vervolguitkeringen in het kader van meerjarenprojecten e.d.. 

 

2.4. Het bestuur van SCMI – leden namens organisaties in de gemeenschap van uit Nederland 

afkomstigen in Israël en onafhankelijke leden 

 

Organisaties die hoofdzakelijk werkzaam zijn voor de uit Nederland afkomstigen in Israël 

kunnen een afgevaardigde en een plaatsvervanger voor het bestuur van SCMI voordragen.  

Bij de inrichting van het bestuur van SCMI eind 2002, maakten 10 organisaties gebruik van 

hun recht om een afgevaardigde en een plaatsvervanger voor te dragen. Deze afgevaardigden 
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werden door de A.V. van SPI benoemd. 

Naast deze afgevaardigden kent het bestuur, om begrijpelijke redenen, een aantal 

onafhankelijke bestuursleden, die eveneens door de A.V. van SPI benoemd worden. 

 

In eerste instantie bestond het bestuur uit 10 bestuursleden namens organisaties en 5 

onafhankelijken. 

Later traden de volgende organisaties nog toe: 

a. Ajalah, sinds oktober 2003 

b. Jahav, sinds januari 2004 

c. Amuta Leravchat Jotsei Holland, sinds februari 2004 

 

Met betrekking tot Ajalah duurde het enige tijd tot een lid en een plaatsvervanger benoemd 

konden worden. 

 

Alhoewel de onder b. en c. genoemde momenten van toetredingen buiten dit verslag vallen 

worden zij vermeld, omdat over hun toetreding in 2003 veel te doen was. Het bestuur van 

SCMI heeft formeel geen taak bij de benoeming van bestuursleden en plaatsvervangers. Het 

wordt in dit jaarverslag vermeld, omdat vanwege het duidelijke raakvlak, delen van 

vergaderingen van het bestuur van SCMI aan dit onderwerp gewijd werden. 

 

Bij Jahav ging het over de vraag of de doelstellingen van de organisatie pasten binnen de 

definitie voor het lidmaatschap van het bestuur SCMI, zoals die in de statuten voorkomt.  

 

Bij Amuta Leravchat Jotsei Holland ging het om procedurele stappen die op zich lieten 

wachten en daarmee de jaargrens overschreden. 

 

De besturen van SPI en SMO hebben zich, incl. juridische adviezen, uitvoerig met deze 

materie bezig gehouden. Het bestuur van SCMI volgde de ontwikkelingen. 

 

2.5. Waarom plaatsvervangers? 

 

In de besturen van veel stichtingen kunnen geldige besluiten genomen worden als de 

meerderheid van het aantal zittende leden aanwezig is en er dan voor het in stemming 

gebrachte voorstel een meerderheid van de aanwezigen verkregen wordt. 

Bij het aantal bestuursleden van SCMI zou dit betekenen, dat bij aanwezigheid van de kleinste 

meerderheid van de bestuursleden (9 van de 16) een voorstel met meerderheid van de 

aanwezige leden (5 voor en 4 tegen) aangenomen zou kunnen worden. Met andere woorden: 

dat slechts 5 van de 16 bestuursleden (ca. 1/3 ) vóórstemmen en een voorstel daarmee 

aangenomen is. Aannemen of afwijzen van aanvragen voor uitkeringen met een dergelijke 

kleine meerderheid (minder dan 1/3 van het aantal zittende leden) wilden de oprichters van de 

SCMI voorkomen, omdat het hier gaat over beheer en verdeling van een grote som geld (zie 

verder) aan projecten die de Nederlands-Joodse gemeenschap in Israël of delen daarvan ten 

goede zullen komen. 

 

Om deze belangrijke besluiten met een redelijk aantal bestuurders te laten nemen is in de 

statuten opgenomen dat voor het nemen van besluiten minstens 2/3 van het aantal “zittende” 

leden aanwezig moet zijn en geldige besluiten met een meerderheid van het aantal “zittende” 

leden genomen zal worden. In cijfers vertaald betekent het dat van de 16 zittende 
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bestuursleden ten minste 9 aanwezig moeten zijn en een voorstel de meerderheid van deze16 

zittende leden, dus tenminste 9 voorstemmers, moet verkrijgen. Wordt dit aantal niet gehaald, 

dan wordt de bespreking van het onderwerp voortgezet en worden één of meerdere 

herstemmingen gehouden. 

 

Om vergaderingen met dit grote aantal vereiste aanwezigen mogelijk te maken is statutair 

vastgelegd dat iedere organisatie een bestuurslid én een plaatsvervanger kan voordragen. Een 

bestuurslid dat verhinderd is, laat zich vervangen door de plaatsvervanger. Deze 

plaatsvervangers krijgen het materiaal van alle aanvragen, vergaderverslagen e.d. zodat zij 

doorlopend op de hoogte zijn. 

 

2.6. Onkostenvergoeding. 

 

De bestuursleden en de plaatsvervangers zijn allen vrijwilligers die veel tijd besteden aan het 

vervullen van hun functie in dit bestuur. Reiskosten en telefoonkosten worden vergoed, maar er 

worden geen vacatiegelden betaald voor het bijwonen van vergaderingen.. 

 

2.7. Bestuursmutaties 

 

Door het veel meer dan oorspronkelijk verwachte aantal vergaderingen en de daarmee gepaard 

gaande werklast, namen twee bestuurders na enige maanden ontslag uit hun functie en werden zij 

vervangen. 

 

a. Rabbijn Dr. Nathan Lopes Cardozo, onafhankelijke, liet in juli 2003 weten dat hij wegens 

drukke werkzaamheden en daarmee gepaard gaande verblijven in het buitenland, niet langer 

kon deelnemen. Na enige maanden werd Jacques Pri Gal benoemd. Hij neemt vanaf 

november 2003 aan het bestuurswerk deel. 

 

 

b. Dr. Manfred Gerstenfeld, afgevaardigde namens het Centrum voor onderzoek geschiedenis 

Nederlandse Joden, deelde in september 2003 hetzelfde mee. Hij werd als lid vervangen 

door Chaim de Heijer van dezelfde organisatie, die plaatsvervanger was. Als plaatsvervanger 

werd Prof. Alfred Drukker benoemd en deze neemt sinds oktober 2003 zijn plaats in.  

 

Ondanks het korte lidmaatschap van de heren Lopes Cardozo en Gerstenfeld, was hun 

inbreng van waardevol en wij danken beiden daarvoor hartelijk. 

 

Al deze benoemingen werden, zoals vereist, gedaan door een A.V. van SPI. 

 

2.8. Transparantie tegenover de gemeenschap 

 

Het bestuur van SCMI beheert namens de Nederlands-Joodse gemeenschap in Israël een grote 

som geld en verdeelt die in gedeelten aan projecten die de Nederlands-Joodse gemeenschap in 

Israël of delen daarvan ten goede komen. 

Het bestuur van de SCMI zorgt voor transparantie door statuten, uitkeringsreglement, 

beleidsplan, aanvraagformulier met uitleg en verslag van de besluiten over de aanvragen te 

publiceren, o.a. op de website www.scmi.org.il  
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3. SCMI en Kamer III 
 

3.1. Band tussen SCMI en Kamer III 

 

De belangrijkste taak van het bestuur van de SMO is de verdeling van de Maror-gelden die de 

Nederlandse Overheid betaalde en deze te verdelen aan individuele aanvragen en aan 

aanvragen van organisaties voor projecten die collectieve doelen beogen, alles volgens 

gestelde criteria. 

 

De SMO heeft hiervoor drie statutair vastgestelde “afdelingen” die – in de termen van de 

betreffende Nederlandse wet – “Kamers” worden genoemd. 

 

a. Kamer I voor aanvragen van de individuele uitkeringen die in de jaren 2000 – 2003 

gedaan werden. 

 

b. Kamer II voor uitkeringen uit de Maror-gelden Overheid ten behoeve van collectieve 

doelen in Joods Nederland. Hiernaast de Stichting Collectieve Maror-gelden Nederland 

voor beheer en verdeling in Nederland van een deel van de Maror-gelden uit de private 

sector. 

 

c. Kamer III voor aanvragen uit de Maror-gelden Overheid ten behoeve van collectieve 

doelen in de Nederlands-Joodse gemeenschap in Israël. Hiernaast de Stichting Collectieve 

Maror-gelden Israël voor beheer en verdeling van een deel van de Maror-gelden uit de 

private sector in Israël. 

 

d. Aanvragen van Nederlands-Joodse gemeenschappen buiten Nederland en Israël worden 

gezamenlijke beoordeeld en, indien goedgekeurd, gezamenlijk betaald volgens een 

tevoren vastgestelde verdeelsleutel (zie verder 4.1 ). 

 

Het bestuur wordt gewoonlijk aangeduid als “bestuur van Kamer III/SCMI” en het fungeert 

voor alle bestuurlijke aspecten als een “personele unie”, d.w.z. dat dezelfde personen lid zijn 

van het bestuur van SCMI én van Kamer III en dubbele bevoegdheid hebben. Omdat zij 

zeggenschap hebben over beide delen van het vermogen, is het voor de organisaties niet 

relevant bij welke van de twee bronnen van Maror-gelden zij zullen aanvragen. 

 

N.B. Hetzelfde geldt in Nederland voor Kamer II en de Stichting Collectieve Maror-gelden 

Nederland. 

 

Kamer III publiceert geen eigen jaarverslag. Het brengt verslag uit aan het bestuur van de 

SMO en dit bestuur publiceert een jaarverslag waarin het aandacht wijdt aan Kamer III. 
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4. Vermogen SCMI 
 

4.1.  Bronnen en omvang van het vermogen van SCMI 

 

Van de Maror-gelden die in het jaar 2000 door de Nederlandse overheid, banken, verzekeraars 

en Amsterdamse effectenbeurs betaald werden, was het totaalbedrag uit deze private sector  

ca. € 164.7 miljoen. Dit bedrag is ingebracht in de SIM en claimstichtingen voor individuele 

aanspraken, n.l. de Stichting Individuele Bankaanspraken Sjoa, de Stichting Individuele 

Effectenaanspraken Sjoa en de Stichting Individuele Verzekeringsaanspraken Sjoa.  

 

Ca. 20% van genoemde € 164.7 miljoen is bestemd voor collectieve doelen binnen de 

Nederlands-Joodse gemeenschap, waar ook ter wereld, ca. € 34.5 miljoen.  

 

Volgens afspraken tussen CJO en SPI is hiervan 26% bestemd voor collectieve doelen t.b.v. 

de Nederlands-Joodse gemeenschap in Israël, d.w.z. ca. € 9 miljoen + bijkomende rente. 

 

4.2. Ontvangst van het vermogen. 

 

a. In de verslagperiode. 

Uit het algemene deel van de door de SIM beheerde gelden werd door SIM eind december 

2002, € 4.988.215 overgemaakt naar de bankrekening van SCMI. 

 

b. Na de verslagperiode. 

Voor de volledigheid van het beeld zij het volgende vermeld. 

Na beëindigen van de werkzaamheden, zal uit de overgebleven saldi van de Stichting 

Individuele Bankaanspraken Sjoa de Stichting Individuele Effectenaanspraken Sjoa en de 

Stichting Individuele Verzekeringsaanspraken Sjoa het aan SCMI toekomende deel aan de 

stichting worden overgemaakt en door in de betreffende jaarverslagen vermeld worden.. 

 

 

5. Bespreking per periode. 
 

5.1. Vanaf de oprichting in 2001 tot januari 2003 – oprichting en voorbereidingen. 

 

In deze tijd, waarin de stichting opgericht was maar nog geen bestuur en werkregels had, 

waren de enige activiteiten: de oprichting door een voorlopig bestuur (oktober 2001), het 

ontvangen van de eerste afdracht door de SIM in de laatste dagen van december 2002 en het 

voorlopig rentedragend vastzetten van dit bedrag. 

 

5.2. Het jaar 2003 

 

In het jaar 2003 begon het bestuur van SCMI haar activiteiten. 

 

Als bestuur van SCMI werd 7 keer vergaderd en na officiële oprichting van Kamer III in juli 

2003, als bestuur van SCMI / Kamer III 8 maal. 
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Na de officiële oprichting van Kamer III nam het bestuur - als SCMI / Kamer III - de eerdere 

besluiten van het bestuur van SCMI over.  

 

Het DB kwam 6 keer bijeen en de verschillende commissies hielden ook vele vergaderingen. 

 

De aard van de bestuursvergaderingen viel uiteen in drie delen. 

 

a. Vergaderingen als bestuur van SCMI/Kamer III over de uitwerking van methodes en 

werkwijzen voordat met de bespreking van de aanvragen zelf begonnen werd. 

 

b. Vergaderingen als bestuur van SCMI/Kamer III over de aanvragen van de 1
e
 

uitkeringsronde, d.w.z. aanvragen die t/m 30.6.03 ontvangen werden. 

 

c. Vergaderingen als bestuur van SCMI over beheer van het vermogen e.d. onderwerpen die 

alleen SCMI betreffen. 

 

De grootte van het bestuur, 16 personen met stemrecht, werkte wel enigszins vertragend, maar 

de vertegenwoordiging van de verschillende organisaties in de gemeenschap droeg bij aan de 

brede besprekingen van diverse opvattingen en heeft in de praktijk zijn waarde bewezen. Ook 

de samenwerking van afgevaardigden van organisaties en onafhankelijke bestuursleden als 

één goed functionerend bestuur, is het vermelden waard. De besluiten werden, in goede sfeer 

en met de algemene doeleinden voor ogen, genomen. Hierbij zij opgemerkt, dat de 

afgevaardigde van een organisatie niet aanwezig was bij de bespreking van - en stemming 

over de door de eigen organisatie ingediende aanvraag. 

 

 

6. Bureau. 
 

In het kader van de opzet van de uitvoering van de werkzaamheden voor SCMI / Kamer III werd 

besloten de uitvoering in handen te leggen van SPI, dat al over een bureau en personeel beschikte en 

dit uit te breiden met een projectcoördinator. 

In maart 2003 begon drs. Angelien Beumer haar werkzaamheden als projectcoördinator. Later 

kwam daar Petra Romy bij. De dames hebben veel waardevol werk verzet en – uit het niets – een 

organisatorische begeleiding van het bestuur geschapen, waarvoor hen veel lof toekomt. De 

richtlijnen hiervoor waren gebaseerd op adviezen van een adviesbureau met kennis en ervaring op 

het gebied van administratieve inrichting van stichtingen zoals SCMI. Ook de 

begeleidingscommissie heeft op dit gebied veel voorbereidend werk gedaan en aan de hand van de 

adviezen en eigen kennis, bestuursbesluiten voorbereid. 

 

De kosten van de uitvoering werden grotendeels door de Nederlandse regering gedragen in het 

kader van een uitvoeringsbudget dat door het Ministerie van Financiën wordt beheerd en waarvan 

o.a. de kosten van Kamer III, via de SMO, vergoed worden. 

Voor zover de werkzaamheden van Kamer III en SCMI identiek waren, hoefde SCMI daarvoor 

geen eigen kosten te maken. Voor andere kosten die ten laste van SCMI kwamen werd in 2003 een 

eerste voorschot aan SPI als uitvoerder betaald. Over dit voorschot vindt in 2004 de afrekening 

plaats. 
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7. Financiën. 
 

Ontvangsten. 

Op 27 december 2002 werd uit de door SIM beheerde gelden € 4.988.215 op de bankrekening van 

SCMI ontvangen. Dit bedrag vormde het beginvermogen, dat tot eind 2003 € 131.962 aan interest 

opleverde. 

 

Uitgaven en verplichtingen. 

In de verslagperiode (de jaren 2001,2002,en 2003) werden de volgende specifieke kosten gemaakt: 

lidmaatschap KvK en accountantskosten. Uit SCMI gelden werd in 2003 slechts 1 uitkering 

toegezegd. Aan het accountantsrapport ontlenen wij: “Ontvangen bedragen, beschikbaar voor 

uitkeringen, worden verantwoord wanneer deze zijn ontvangen en uitkeringen zodra deze zijn 

toegezegd”. 

 

 10/2001 t/m 12/2003 

Baten Bedragen in € 

Ontvangen van Stichting Individuele Maror-gelden op 27.12.02 4.988.215 

Interestbaten t/m 31.12.03 131.962 

Subtotaal baten 5.120.177 

Lasten  

Eén uitkering, waartoe in 2003 besloten werd, werd in 2004 betaald 21.883 

Algemene kosten 2.692 

Subtotaal lasten 24.575 

Voordelig saldo per 31.12.03 5.095.602 

 

Zoals in 6 uiteengezet, werd in 2003 aan SPI een voorschot verleend als eerste 

globale bijdrage in de uitvoeringskosten, voor zover die niet door SMO vergoed 

werden. Over dit voorschot vindt in 2004 afrekening plaats. 

 

  

127.000 

 

De accountantscontrole werd uitgevoerd door PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.,  

Drs. W. Krakauer RA. 

 

 

8. Voorlichting – Seminars en Publicaties. 
 

De voorlichting over de mogelijkheid om deze nieuwe uitkeringen te verkrijgen werd op 

verschillende manieren gedaan. 

 

a. Advertenties.  

In de Hebreeuwse en Engelse landelijke bladen in Israël werden advertenties geplaatst. 

 

b. Voorlichtingsbijeenkomsten. 

Op 8 en 27 april 2003 werden in Kfar Maccabia voorlichtingsbijeenkomsten gehouden die 

druk bezocht werden. Ca. 240 bestuurders van organisaties, zowel van binnen als buiten de 

Nederlands-Joodse gemeenschap in Israël en andere belangstellenden luisterden naar de uitleg 

en kregen antwoord op vele vragen. Verder kon men daar al aanvraagformulieren met uitleg 

meenemen. Op beide data werden twee bijeenkomsten gehouden, één in het Nederlands en de 
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andere in het Ivriet. 

 

c. Website. Er werd een website ingericht (www.scmi.org.il) waarop voorlichting, 

aanvraagformulieren en toelichting daarop en links te vinden zijn. Alles in het Ivriet en het 

Nederlands. 

 

9. Contacten. 
 

SCMI heeft met diverse instanties en personen in Israël en Nederland contacten onderhouden. 

 

Omdat de werkzaamheden in 2003 voornamelijk als bestuur van SCMI én Kamer III werden 

uitgevoerd, hadden het – gezamenlijke - bestuur en het bureau veel contacten met het bestuur van 

de SMO, het Marorbureau Nederland, het Nederlandse Ministerie van Financien en de Nederlandse 

Ambassade in Israël. De bespreking daarvan hoort thuis in het verslag van Kamer III en wordt hier 

slechts terloops vermeld.  

 

De specifieke contacten van SCMI waren:  

 

In Nederland: 

o Bestuur van de Stichting Individuele Maror-gelden (SIM) 

o Bestuur en bureau van het Centraal Joods Overleg voor Externe Belangen (CJO). 

o Bestuur en bureau van de Stichting Maror-gelden Overheid (SMO) 

o Houthoff Buruma – mr. R. S. Meijer 

o PricewaterhouseCooper accountants N.V., drs. W. Krakauer 

 

In Israël: 

o Bestuur en bureau van de Stichting Platform Israel (SPI) 

 

 

10. Tot slot 
 

Tot slot danken voorzitter en secretaris alle medebestuursleden en plaatsvervangers, adviseurs en 

medewerkers voor hun volle inzet en de zeer vele tijd en energie die allen samen met ons gaven 

voor het welslagen van de opzet van het organisatorische raamwerk en de behandeling van de 

aanvragen van de eerste aanvraagperiode die net niet in 2003 kon worden afgesloten. Na 

behandeling van alle aanvragen werden in februari 2004 de besluiten bekrachtigd en vervolgens 

uitgevoerd. 

 

Met het afsluiten van dit verslag werd gewacht tot de ontvangst van het accountantsrapport over de 

hele verslagperiode 10.2001 t/m 12.2003. Dit rapport werd rond 1 september 2004 ontvangen. 

 

Tel Aviv september 2004, tishri 5764 

 

Het bestuur van de Stichting Collectieve Maror-gelden Israël  

 

 

mr. Ilana Braaf – Snir, voorzitter   Barend Elburg, secretaris 




