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1. De Stichting Collectieve Maror-gelden Israël. 
 

1.1. SCMI als stichting 
 
De Stichting Collectieve Maror-gelden Israël (SCMI) is sinds 18.10.2001 ingeschreven in het 
handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KvK) voor Amsterdam met dos-
siernummer 34163522. 
 

1.2. Doelstellingen van de stichting (verkorte weergave) 
 
Het verkrijgen, (doen) beheren en (doen) verdelen voor collectieve doelen ten behoeve van de 
Nederlands-Joodse gemeenschap in Israël van de Maror-gelden en mogelijk uit andere publieke 
en/of particuliere bronnen verkregen of nog te verkrijgen bedragen – vermeerderd met de op-
brengsten en verminderd met voor dit beheren en verdelen te maken kosten ,voor zover niet uit 
andere bronnen gedekt. 
Het verrichten van al wat met de hierboven vermelde doelen verband houdt of daartoe bevorder-
lijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. 
 

1.3. Het bestuur van SCMI 
 
Het bestuur van de SCMI was tegen het einde van de eerste zittingsperiode (8 december 2004) als 
volgt samengesteld: 
 

  Bestuursleden Dagelijks  
Bestuur 

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 lid Amos van Raalte 
6.  Ha’amuta Leravchat Jotsei Holland Tswi Herschel  Nathan Barzilai 
7.  Irgoen Olei Holland Baruch Bar Tel  Pim de Vries 
8.  Jad Davids Dr. Shemuel Dasberg  Prof. Chaim Elata 
9.  Jahav Mirjam Dubi  Yaacov Denekamp 
10.  Nini –Chopp (EMZ) Ies Tropp  Elly Maoz 
11.  Stichting Nederlands-Joodse Oorlogs-

wezen in Israël 
Shalom Pront  Shimon de Winter 

12.  Stipendium Fonds Zeev de Levie lid Herbert Markus 
13.  Tempo Dulu Bernd Struch  Geen  
  

Onafhankelijken 
  

14.   Ilana Braaf – Snir Voorzitter  
15.   Moshe Harel Penningmeester  
16.   Jacques Pri Gal   
17.   Margalith Shacham   
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1.4. SCMI en Kamer III 
 
Ook gedurende dit hele verslagjaar fungeerde het bestuur van SCMI tegelijkertijd als  
“Kamer III” van de Stichting Maror-gelden Overheid (SMO), de z.g. “personele unie”. 
 

1.5. Dagelijks bestuur en commissies 
 
De stichting kende een dagelijks bestuur (DB) bestaande uit 5 leden. Dit DB had mandaat voor de 
“dagelijkse gang van zaken” maar niet voor besluiten over uitkeringen, welke uitsluitend door het 
hele bestuur genomen worden. 
 
Verder kende SCMI ook in 2004 een begeleidingscommissie (ter voorbereiding van organisatori-
sche maatregelen), een financiële commissie (voor beheer van het vermogen en budgetbewaking) 
en een “follow up” commissie met als gemandateerde taak het onderzoek op juistheid en volle-
digheid van aanvragen voor vervolguitkeringen in het kader van meerjarenprojecten, tussentijdse 
- en eindrapportages en het besluiten over dergelijke verzoeken n.a.v. de bevindingen. 
 

1.6. Vergaderingen 
 
Het voltallige bestuur van SCMI vergaderde in het verslagjaar 20 maal en het DB 6 maal. 
De commissies vergaderden, de ene meer frequent dan de andere, voor zover dat nodig was om 
het totale werk van SCMI zonder vertragingen te laten verlopen. 
 

1.7. Benoeming bestuursleden en plaatsvervangers 
 
Alle benoemingen van bestuursleden en plaatsvervangers werden, zoals statutair vereist, gedaan 
door de Algemene Vergadering van de Stichting Platform Israël (SPI). 
 

1.8. Einde eerste zittingsperiode en begin tweede zittingsperiode 
 
Het grootste deel van het bestuur van SCMI was door de Algemene Vergadering van SPI op  
8 december 2002 voor een periode van 2 jaar benoemd. 
Op 8 december 2004 was deze periode voorbij en wegens in par. 3.4 van dit verslag beschreven 
redenen vonden benoemingen/herbenoemingen van bestuursleden en plaatsvervangers door de 
Algemene Vergadering van SPI pas op 5 april 2005 en later plaats. 
 

1.9. Bestuursmutaties 
 
In het verslagjaar vonden de volgende mutaties plaats: 
 

a. Wegens toetreden van organisaties 
 
In 2004 traden tot het bestuur van SCMI toe: Mirjam Dubi lid en Yaacov Denekamp plaatsver-
vanger namens Jahav per januari 2004 en Tswi Herschel lid en Nathan Barzilai plaatsvervanger 
namens de Ha’amuta Leravchat Jotsei Holland per februari 2004. 
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b. Wegens tussentijds aftreden 
 
Bob Engelsman, afgevaardigde van Jad Davids, trad per 14 maart 2004 af als bestuurslid. Wij 
danken de nestor van ons bestuur die zich wegens zijn gezegende leeftijd uit diverse bestuurs-
functies terugtrok, heel hartelijk voor zijn inzet en altijd korte, bondige en terzake doende op-
merkingen en adviezen. Wij wensen Bob Engelsman die in Nederland en na zijn Alijah in onze 
gemeenschap in Israël veel en belangrijk bestuurswerk verrichtte, nog vele gezonde jaren samen 
met zijn vrouw en verdere familie. 
Per gelijke datum werd Dr. Shemuel Dasberg als afgevaardigde van Jad Davids tot lid van het 
bestuur van SCMI benoemd. 
 
Dr. Uri Kupferschmidt distantieerde zich van een principieel besluit dat in het bestuur met de 
vereiste meerderheid van stemmen was aangenomen en trad per 10 juni 2004 af. Ook Uri dan-
ken wij hartelijk voor zijn inzet. Bij sommige aanvragen werd dankbaar gebruik gemaakt van 
zijn vakkennis. 
Gezien het naderende einde van de eerste zittingsperiode van bestuursleden op 8 december 
2004, verkoos de Algemene Vergadering van SPI voor de resterende maanden geen vervanger te 
benoemen. 
 

c. Wegens het einde van de benoemingsperiode 
 
Bij het afronden van dit verslag in juli 2005 is bekend wie van de bestuursleden en plaatsver-
vangers die op 8 december 2004 aftraden wegens het einde van hun benoemingsperiode, niet 
herbenoemd zijn. 
 
Dit zijn de bestuursleden en plaatsvervangers (in alfabetische volgorde):  
Baruch Bar Tel, Ilana Braaf – Snir, Chaim den Heijer, Zeev de Levie, Alfred Drukker, Gidi Pei-
per, Jaques Prigal, Bernd Struch en Ies Tropp. 
 
Al deze personen komt heel veel dank toe voor de wijze waarop zij aan het werk van bestuur, 
DB en commissies hebben deelgenomen met hun inzet, kennis en ervaring en, waar toepasselijk, 
vakkennis op gebieden van sommige aanvragen. 
Een heel bijzondere dank komt toe aan de voorzitter mr. Ilana Braaf – Snir die, ondanks aan-
dringen van vele kanten, bij haar besluit bleef om zich niet herkiesbaar te stellen. Ilana heeft met 
haar voortvarende leiding, kennis van zaken en ervaring met bestuurswerk vooral de bestuurs-
vergaderingen van SCMI gestalte gegeven. Waar nodig, bleef zij als een rots in de branding 
overeind om ieder de gelegenheid te geven zijn/haar mening naar voren te brengen en de soms 
heftige discussies binnen de grenzen van goede vergadergebruiken te houden en toch enigszins 
binnen tijdsschema’s op besluitvorming en stemmingen aan te sturen.  
Wij wensen allen veel gezondheid en succes in hun verdere leven en – wie weet – komt een deel 
nog eens terug in het bestuur van SCMI in een van de volgende benoemingsperiodes. 
 

d. Mutatie in het Dagelijks Bestuur 
 
In maart 2004 trad Baruch Bar Tel af als lid van het Dagelijks Bestuur en werd Zeev de  
Levie gekozen om zijn plaats in te nemen. 
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2. SMO en Kamer III in het verslagjaar 
 

In het vorige jaarverslag werd uitgelegd, waarom de bestuursleden van de SCMI tegelijkertijd de leden 
zijn van Kamer III, de afdeling van de Stichting Maror-gelden Overheid (SMO) voor de behandeling 
van aanvragen voor uitkeringen (uit de Maror-gelden Overheid) voor projecten t.b.v. de Nederlands-
Joodse gemeenschap in Israël. Deze dubbelfunctie, “personele unie”, bestond ook in 2004. 
 
Omdat het dus deels om Nederlandse overheidsgelden ging, werden de vergaderingen van  
SCMI/Kamer III tot maart 2004 bijgewoond door een lid van het bestuur van de SMO, de directeur van 
Marorbureau Nederland en als waarnemer namens het Nederlandse Ministerie van Financiën een hoge 
afgevaardigde van de Nederlandse Ambassade in Israël”.  
 
Begin 2004 veranderde deze situatie drastisch. Het Centraal Joods Overleg (CJO) in Nederland en SPI 
in Israël zijn als oprichters van de SMO mede verantwoordelijk voor de goede gang van zaken in de 
SMO. Sinds de oprichting van de SMO in december 2000 waren er diverse meningsverschillen gerezen 
tussen de besturen van SMO en SPI, sommige erg principieel. De SCMI staat hier volkomen buiten en 
het bestuur van de SCMI spreekt hierover in dit verslag noch elders, een oordeel uit. Door de “persone-
le unie” werd het bestuur van SCMI,  
als Kamer III ,weldegelijk met de gevolgen van deze geschillen geconfronteerd. 
Wegens genoemde meningsverschillen meende het bestuur van de SMO aan SCMI/Kamer III begin 
2004 een aantal ultimatief meegedeelde maatregelen te moeten opleggen, waaronder het overbrengen 
van de uitvoering van de administratie naar een extern bureau. Het bestuur van SCMI/Kamer III be-
sloot als “Kamer III” niet in te gaan op ultimatieve eisen. Het bestuur van de SMO was niet tot enig 
overleg bereid en besloot vervolgens het mandaat van Kamer III per eind maart 2004 in te trekken en 
zo werd het in de Staatscourant gepubliceerd. Hiermee was Kamer III als bestuur weliswaar niet ont-
slagen, maar had geen bevoegdheid meer om over de aanvragen voor uitkeringen uit de overheidsgel-
den te besluiten. Nadat door het bestuur van de SMO eerst veel lof was uitgesproken over de gang van 
zaken bij de behandeling van de aanvragen van de eerste verdelingsronde die begin februari 2004 was 
afgerond, voelden de leden van Kamer III dit intrekken van het mandaat als een volkomen onterechte 
“motie van wantrouwen” tegen Kamer III als bestuurslichaam en tegen de persoonlijke integriteit van 
de leden. Kamer III legde zich hierbij dan ook niet neer en ondernam formele stappen met behulp van 
Nederlandse advocaten. De SMO bleef weigeren het mandaat van Kamer III te herstellen. Dit “geschil” 
met de SMO is uiteindelijk tot een oplossing gebracht met medewerking van de Secretaris-generaal van 
het Ministerie van Financiën, dr. R. Gerritse, die zich namens zijn minister drs. G. Zalm, intensief met 
het onderwerp bezig hield. 
 
De aanvragen van de tweede verdelingsronde werden vanaf april 2004 door het bestuur van de SCMI 
behandeld zonder aanwezigheid van bestuursleden van de SMO of waarnemers namens het Nederland-
se Ministerie van Financiën. Vervolgens onderzochten vertegenwoordigers van dit Ministerie van Fi-
nanciën en de Nederlandse ambassade alle “stukken” en de genomen besluiten op de formele kanten 
van deze besluiten. Het lovende verslag van de delegatie van hun bevindingen leidde er toe dat het be-
stuur van de SMO de door het bestuur van de SCMI genomen besluiten overnam en bekrachtigde waar 
het uitkeringen uit Maror-gelden Overheid betrof. Zo werd de tweede verdelingsperiode, na aanzienlij-
ke vertraging, in oktober 2004 afgerond en werden de toegekende uitkeringen betaald. 
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Dr. Gerritse kwam op uitnodiging van SPI naar Israël waar hij op 19 december 2004 een gezamenlijke 
vergadering van de besturen van SPI en SCMI bijwoonde en een indrukwekkende rede hield, waarvan 
de tekst o.a. in Aleh van de IOH werd gepubliceerd. 
 
In de maanden maart – december 2004 hield het bestuur van SCMI/Kamer III zich als Kamer III inten-
sief bezig met deze materie, werden brieven geschreven, besprekingen gevoerd, door voorzitter en een 
bestuurslid naar Nederland gereisd voor overleg en werden grote delen van de vergaderingen van het 
bestuur van SCMI/Kamer III aan dit onverkwikkelijke onderwerp gewijd. Voornamelijk om deze reden 
duurde de behandeling van de aanvragen die t/m 31.12.2003 waren ingediend maanden langer dan 
noodzakelijk zou zijn geweest. 
 
Kamer III is een onderdeel van de SMO en publiceert geen eigen jaarverslag. Het brengt verslag uit aan 
het bestuur van de SMO en dit bestuur publiceert een jaarverslag waarin het ook aandacht wijdt aan 
Kamer III. 
 
 

3. Bespreking per periode. 
 
3.1. De maanden januari t/m maart 2004 – afronding besluiten aanvragen 1e periode 

 
Aanvragen van de 1e aanvraagperiode die t/m 30.06.03 waren ingediend, werden voornamelijk 
nog in 2003 één voor één besproken en beoordeeld, zonder daarbij op het totaal te verdelen be-
drag te letten. Bij positief besluit werden, mede op grond van advies van een externe financiële 
deskundige, “voorlopige” bedragen als uitkeringen vastgesteld. Vragen van bestuurders over 
aanvragen werden voor de bespreking van een aanvraag schriftelijk aan de aanvragende organisa-
tie voorgelegd en door deze beantwoord. Aan het eind van deze besprekingen zou dan bekeken 
worden of het totaal van de wensen lager, gelijk of hoger uitkwam dan het voor deze periode be-
schikbare bedrag, waarna eventueel bijstelling zou moeten plaatsvinden 
Op 5 februari 2004 werden de laatste besluiten over aanvragen van de 1e aanvraagperiode geno-
men en werd geconstateerd dat het totaal aan voorlopig vastgestelde uitkeringsbedragen het totaal 
voor deze periode beschikbare bedrag niet overschreed. Daarop werden de besluiten bekrachtigd, 
beschikkingsbrieven naar alle aanvragende organisaties gestuurd en, voor de positieve besluiten, 
de uitkeringen of 1e delen daarvan betaald. 
Bij deze vergaderingen waren vertegenwoordigers van de SMO nog aanwezig. Verslag over deze 
periode is op diverse manieren verspreid, zie hoofdstuk 6 en bijlage 1 van dit verslag. 
 

3.2. De maanden april t/m oktober 2004– bespreken en besluiten over aanvragen 2e periode 
 
In deze maanden werden de aanvragen van de 2e aanvraagperiode behandeld. Dit betrof aanvragen 
die t/m 31.12.03 waren ingediend. Uit de behandeling van de aanvragen van de 1e periode werd le-
ring getrokken. De belangrijkste verandering was dat in de 2e ronde hoorzittingen werden gehou-
den waarbij de aanvragende organisatie de ingediende aanvraag nog eens kort aan het voltallige 
bestuur - dat de ingestuurde aanvraag met bijlagen had bestudeerd – kon uitleggen, om vervolgens 
op vragen van bestuursleden te antwoorden. Dit directe contact werd door de bestuursleden van 
SCMI en de aanvragende organisaties als positief ervaren. 
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Ook deze keer overtroffen de als “voorlopig” vastgestelde bedragen het voor deze ronde beschik-
bare bedrag niet. Op 11 oktober 2004 werden de besluiten over deze aanvragen bekrachtigd, ver-
volgens werden ze door de SMO overgenomen en werden de toegekende bedragen betaald.  
Ook over deze periode is het verslag op diverse manieren verspreid, zie hoofdstuk 6 en bijlage 1 
van dit verslag. 
 

3.3. De maanden november en december 2004 
 
De resterende tijd was niet voldoende om de aanvragen van de 3e ronde (ontvangen t/m 30.6.04) 
te behandelen. In deze maanden hield het bestuur drie lange vergaderingen over één centraal on-
derwerp, n.l. lering trekken uit de twee afgesloten behandelperiodes en formulering van wensen 
tot verandering in de statuten, het uitkeringsreglement en het beleidsplan of de werkwijze van het 
bestuur of het bureau.  
 
Deze vergaderingen werden op 28.11.04, dus nog voor het einde van de zittingsperiode van vele 
bestuurders op 8.12.04 (zie par. 1.9.c. hiervoor), afgesloten met een lijst van voorgestelde veran-
deringen. Alle besluiten werden unaniem of met overgrote meerderheid van stemmen genomen. 
 
Dit belangrijke document werd het bestuur van de SPI voorgelegd omdat voor wijziging van sta-
tuten, uitkeringsreglement en beleidsplan de instemming van SPI vereist is.  
 

3.4. Begin 2005, besluiten over veranderingen 
 
Alhoewel dit buiten de verslagperiode valt is het voor het goede begrip juist om over het vervolg 
in de eerste maanden van 2005 summier verslag te doen.  
 
Bovengenoemde voorstellen van het bestuur van SCMI en ideeën van het bestuur van SPI, wer-
den in een drietal gezamenlijke vergaderingen van de besturen van SCMI en SPI besproken. Op 
uitdrukkelijk verzoek van het bestuur van SPI namen de afgetreden bestuursleden van SCMI en 
hun plaatsvervangers aan deze besprekingen deel. Vervolgens werd in consensus besloten tot een 
aantal wijzigingen. 
 
Volgens werden met behulp van de Nederlandse notaris in concept, waar nodig, wijzigingen in de 
statuten en het uitkeringsreglement van SCMI aangebracht. Vervolgens werden deze naar het be-
stuur van de Stichting Individuele Maror-gelden (SIM) gestuurd, omdat ook de instemming van 
dit bestuur vereist is voor deze wijzigingen. 
 
Naast statuten en een uitkeringsreglement kent SCMI een beleidsplan. Het eerste beleidsplan be-
trof de jaren 2003 en 2004. Met de relevante delen van de bovengenoemde besluiten werd een 
aangepast beleidsplan opgesteld voor de jaren 2005 – 2010. 
 

3.5. Begin 2005, benoemingen 
 
Voor 13 van de 17 bestuursleden was op 8 december 2004 de eerste zittingsperiode van twee jaar 
voorbij. Ook de geldigheid van de benoemingsperiode van hun plaatsvervangers kwam hiermee 
ten einde. Dit betrof afgevaardigden van organisaties én onafhankelijke leden. Slechts enkele be-
stuursleden die later benoemd waren, bleven aan. Het bestuur van SPI ging niet tijdig genoeg tot 
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benoemingen over, waardoor een tussenperiode ontstond. Het bestuur van SPI had namelijk te 
kennen gegeven, voor benoemingen / herbenoemingen, eerst de besluiten tot veranderingen te wil-
len nemen. Zo konden immers voorgedragen kandidaten van te voren weten met welk “pakket” 
aan regels zij zouden gaan werken en kon van te voren instemming daarmee gevraagd worden. 
Statutair is geregeld dat een onvolledig bestuur alle bevoegdheden behoudt. Het onvolledige be-
stuur heeft daarvan alleen gebruik gemaakt voor zover dat nodig was voor “lopende zaken”. 
 
Na de benoemingen van afgevaardigden van organisaties en onafhankelijken door de Algemene 
Vergadering van SPI op 5 april en 3 mei 2005, begon het bestuurswerk met 15 bestuursleden. La-
ter kwamen daar nog leden bij. Daarover in het volgende jaarverslag. 
 

4. Bureau. 
 

In de opzet van de uitvoering van de werkzaamheden voor SCMI / Kamer III kwam midden 2004 een 
duidelijke verandering. SPI had te kennen gegeven niet langer verantwoordelijk te willen zijn voor de 
uitvoering. Zo nam SCMI per 1 juli 2004 zelf de verantwoordelijkheid voor de uitvoering en 
werkneemsters op zich. Angelien Beumer als projectcoördinator en Petra Romy waren het hele jaar 
2004 het “bureau SCMI”. De boekhouding werd uitbesteed. De dames hebben ook in 2004 veel waar-
devol werk verzet, waarvoor onze waardering en dank. 
 

5. Financiën. 
 

5.1. Bronnen en omvang van het vermogen van SCMI 
 
De Maror-gelden die in het jaar 2000 door de Nederlandse banken, verzekeraars en Amsterdamse 
effectenbeurs (de private sector) betaald werden, waren ondergebracht bij de Stichting Individule 
Maror-gelden (SIM). Ook de restantbedragen van de Stichtingen voor Individuele Bankaanspra-
ken Sjoa en Individuele Effectenaanspraken Sjoa zijn inmiddels al naar de SIM overgemaakt. 
Ca. 20% van dit vermogen is bestemd voor collectieve doelen binnen de Nederlands-Joodse ge-
meenschap waar ook ter wereld. Volgens afspraak tussen CJO en SPI is 26% bestemd voor col-
lectieve doelen t.b.v. de Nederlands-Joodse gemeenschap in Israël.  
Dit zal in totaal ca. € 9 miljoen + bijkomende rente betreffen. Het laatste deel daarvan zal pas 
ontvangen worden na opheffing van de Stichting Individuele Verzekeringsaanspraken Sjoa. 
 

5.2. In Nederland en Israel 
 
SCMI houdt in Nederland en in Israël bankrekeningen aan. De Marorgelden zijn in Nederland in 
€ ontvangen. Alle uitkeringen voor de projecten in Israël worden in NIS vastgesteld en betaald, 
terwijl ook bijna alle uitvoeringskosten locaal, in NIS, zijn. 
 

5.3. Ontvangsten 
Uit de door SIM beheerde gelden werd op de bankrekening van de SCMI ontvangen:  
In december 2002 € 4.988.215 en in februari 2004 € 2.812.877, samen € 7.801.092. . 
De saldi werden op depositorekeningen in Nederland en in Israël aangehouden 
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5.4. Uitgaven en verplichtingen 
 
a. In het jaar 2004 werden uit SCMI gelden 8 uitkeringen toegekend. Het overgrote deel van de 
uitkeringen kwam ook in 2004 uit de Maror-gelden Overheid via de SMO (zie bijlage 1. 
 
b. De kosten van de uitvoering werden ook dit jaar voor een deel door de Nederlandse regering 
gedragen in het kader van een uitvoeringsbudget dat door het Ministerie van Financiën wordt be-
heerd en waarvan o.a. de kosten van Kamer III vergoed worden. Andere kosten kwamen ten laste 
van SCMI. In de besprekingen met dr. R. Gerritse (zie einde hoofdstuk 2) werd een bedrag van 
NIS 750.000 overeengekomen als bijdrage van het Ministerie van Financiën in de uitvoeringskos-
ten 2004 van Kamer III/SCMI. Van dit bedrag werd NIS 500,000 in 2004 ontvangen en de reste-
rende NIS 250,000 in 2005. 
 
c. Toegezegde uitkeringen worden in hun geheel opgenomen in het jaar van toezegging.  
Uitkeringsdelen die ná het boekjaar betaalbaar worden, zijn als toekomstige “earmarked” verplich-
tingen vermeld. 
 

Onderstaande samenvatting is gebaseerd op de geconsolideerde balans en staat van inkomsten en uitga-
ven in NIS en geeft in € aan: begin- en eindsaldo en de inkomsten en uitgaven in Nederland. 
 

2004 2004 SCMI Samenvatting boekjaar 2004  
Bedragen in € Bedragen in NIS De koers op 31.12.2004 was € 1 = NIS 5.8768 

  Baten 
5,095,60229,945,834 Saldo per 01.01.2004 
2,814,83416,542,216 Ontvangen van Stichting Individuele Maror-gelden (SIM) 

 500,000 
Ontvangen van Ned. Ministerie van financien, bijdrage in de 
uitvoeringskosten 2004 

118,352695,531 Rentebaten  
 47,683,581 Totaal 
  Lasten 
  273,861 Uitkeringen - voorschotten in 2004 betaald 

14,97387,994 Uitvoeringskosten - Nederland 
 524,320 Uitvoeringskosten - Israel vanaf 1.7.2004 
 362,874 Betaald aan Platform Israel als uitvoeringskosten tot 1.7.2004 
 746,354 Betaald aan Platform Israel als uitvoeringskosten 2003 
 1,995,403 Totaal 
   

7,774,32945,688,178 Saldo per 31.12.2004 
   
 -657,139 In 2004 toegezegde uitkeringen: te betalen delen na 1.1.2005  

 250,000 
Nog te ontvangen van Ned. Ministerie van Financien, bijdrage in 
de uitvoeringskosten 2004 

 
De accountantscontrole werd uitgevoerd door kantoor Kamil & Kaufman, Ilan Kamil (CPA Isr.). 
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6. Publicaties. 
 

6.1. 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 goedgekeurde aanvragen die de Nederlands-Joodse 
gemeenschap in Israël of delen daarvan ten goede komen. Deze gemeenschap heeft recht op re-
kening en verantwoording over de gang van zaken. 
Het bestuur van de SCMI zorgt voor transparantie door statuten, uitkeringsreglement, beleids-
plan, aanvraagformulier met uitleg en verslag van de besluiten over de aanvragen te publiceren, 
o.a. samen met de bladen van diverse organisaties binnen de gemeenschap en op de eigen website 
www.scmi.org.il  
 
Zo werd in 2004 een samenvattend verslag over de 1e aanvraagperiode in het Nederlands en het 
Ivriet gepubliceerd. In de leidende landelijke bladen in het Ivriet en het Engels werden adverten-
ties geplaatst waarin op het verslag over de eerste periode in de website werd geattendeerd. 
 
Het verslag over de in oktober 2004 afgesloten 2e aanvraagperiode werd begin 2005 gepubli-
ceerd. De samenvattende tabel van beide aanvraagperiodes is als bijlage 1 bij dit jaarverslag ge-
voegd. 

 
 

7. Contacten. 
 

Omdat de werkzaamheden ook in 2004 voornamelijk als bestuur van SCMI én Kamer III werden 
uitgevoerd, hadden het bestuur en het bureau veel contact met het bestuur van de SMO, het Maror-
bureau Nederland, het Nederlandse Ministerie van Financien en de Nederlandse Ambassade in Is-
raël. De bespreking daarvan hoort thuis in het verslag van Kamer III en is in dit verslag hierbij ver-
meld.  
 
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 over boekjaar 2003 
 
In Israël: 
o Stichting Platform Israel (SPI) 
o Bij SPI en/of SCMI aangesloten organisaties 
o De ambassade der Nederlanden in Israel 
o Kamil en Kaufman (CPA’s Israel) over boekjaar 2004 
o Advocaten kantoor Ben Dor & Co, mr. Shammai Yacobovitz voor locale adviezen 
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8. Tot slot 
 
Tot slot danken de huidige voorzitter en secretaris alle medebestuursleden en plaatsvervangers die in 
2004 zitting hadden, adviseurs en medewerkers voor ieders inzet en de, ook in dit jaar, weer zeer vele 
tijd en energie die allen samen gaven voor het welslagen van het werk, de afsluiting van de eerste aan-
vraagperiode en de behandeling van de aanvragen van de tweede aanvraagperiode. In dit verslag is ver-
der uitvoerig stilgestaan bij de andere onderwerpen die veel tijd en aandacht van het bestuur vroegen.  
 
Direct na ontvangst van rapport van de accountant werd dit verslag eind juli 2005 afgemaakt met een 
samenvatting van de gecontroleerde geconsolideerde financiële gegevens.  
 
 
Tel Aviv juli 2005, tammuz 5765 
 
Het bestuur van de Stichting Collectieve Maror-gelden Israël 
 
 
Jehudith Millul, voorzitter   Barend Elburg, secretaris 
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Bijlage 1 - Samenvatting twee aanvraagperiodes in aantallen en bedragen 

A Algemeen overzicht  
 

  1e verdeelperiode  
(aanvragen t/m 30.6.2003) 

2e verdeelperiode  
(aanvragen t/m 31.12.2003) 

Totaal 1e + 2e periode 

  Aantal 
aanvragen 

Bedragen 
 in NIS 

Aantal aan-
vragen 

Bedragen 
 in NIS 

Aantal 
aanvragen 

Bedragen 
 in NIS 

1.  Bestemd voor uitkering in 
deze periode 

 Ca. 20M  Ca. 5M  Ca.25M 

2.  Ontvangen aanvragen  
 

78 129.5M 67 55.9M 145 185.4M 

3.  Door organisaties terugge-
trokken 

4 1.0M 2 0.6M 6 1.6M 

4.  Strijdig met de statuten en 
uitkeringsregels  

 
16 

 
14.2M 

 
11 

 
8.1M 

 
27 

 
22.3M 

5.  Voldeden aan statuten en 
uitkeringsregels 

 
58 

 
114.3M 

 
54 

 
47.2M 

 
112 

 
161.5M 

6.  Uit eigen middelen en van 
derden 

  
32.0M 

  
21.5M 

  
53.5M 

7.  Gevraagd van de Maror-
gelden voor collectieve 
doelen 

  
82.3M 

  
25.7M 

  
108.0M 

8.  Van Maror gevraagde deel 
van de reele kostprijs vol-
gens de externe deskundige 

  
46.8M 

  
16.2M 

 

  
63.0M 

9.  Afgewezen aanvragen. 
Redenen meegedeeld aan 
de organisaties zelf 

 
30 

 
27.9M 

 
25 

 
13.3M 

 
55 

 
41.2M 

10.  Goedgekeurde aanvragen – 
uitkeringen uit Maror-
gelden 

28 18.9M aan uit-
keringen en  
1 lening 3M 

29 2.9M 57 21.8M aan 
uitkeringen,
1 lening 3M 

11.  Ingediende bezwaren 
 

13  7  20  

12.  Toegewezen bezwaren 
(3 nieuwe en 2 verhogin-
gen van toegekende uitke-
ringen)  

5 
 

1.7M toegewezen: 
2 nieuwe en 1 

verhoging 

0.8M 8 2.5M 

13.  Uitkeringen uit Maror-
gelden, incl. toegewezen 
bezwaren 

31 20.6M  
uitkeringen en 

1 lening 3M 

31 3.7  62 24.3M 
 uitkeringen, 
1 lening 3M 

 
B Verdeling goedgekeurde projecten per terrein 1e + 2e periode 
 

 
  

Goedgekeurde 
aanvragen 

Totaal van Maror 
in 000 NIS % 

zorg 10 13,942 57.5% 
welzijn 12 3,926 16.2% 
Wetenschappelijk onderzoek 13 2,097 8.6% 
educatie 2 1,475 6.1% 
cultuur 12 1,364 5.6% 
herinnering 9 1,194 4.9% 
religie 3 179 0.7% 
beveiliging 1 68 0.3% 
Totaal 62 24,245 100.0% 




