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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 

dossiernummer 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 

opbrengsten 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 

bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. 
 

1.3. Samenstelling van het bestuur van SCMI 

 

Alle organisaties die hoofdzakelijk werkzaam zijn ten behoeve van (groeperingen binnen) de 

Nederlands-Joodse gemeenschap in Israël hebben het recht één bestuurslid uit hun midden voor 

te dragen. Verder kent het bestuur een aantal onafhankelijke leden. 13 van de organisaties die het 

recht hebben deel uit te maken van het bestuur van SCMI, maakten daarvan in 2005 gebruik.  
 
Het bestuur van de SCMI was op 31 december 2005 als volgt samengesteld: 

 
  Bestuursleden Dagelijks  

Bestuur 
Plaatsvervangers 

 Organisaties Afgevaardigden   

1.  Ajalah Duki Gelber  Geen 

2.  Beth Joles Judith Millul Voorzitter Doris Cohen 

3.  Beth Juliana Barend Elburg Secretaris Jaacov Landesman 

4.  Elah Hans Noach  Amos van Raalte 

5.  Ha’amuta Leravchat Jotsei Holland Tswi Herschel  Nathan Barzilai 

6.  Instituut onderzoek WOII tegoeden Yoav Roet  geen 

7.  Irgoen Olei Holland Pim de Vries  Marcel Gans  

8.  Jad Davids Dr. Shemuel Dasberg  Annemarie de Vries 

9.  Jahav Mirjam Dubi  Yaacov Denekamp 

10.  Nini –Chopp (EMZ) Ido Heymans  Jitschak Alster 

11.  Stichting Nederlands-Joodse 
Oorlogswezen in Israël 

Shalom Pront  Geen 

12.  Stipendium Fonds Josie Obstfeld  Hans Reens 

13.  Tempo Dulu Chanoch Mogendorff  Betty Struch 

  Onafhankelijken   

14.   Moshe Harel Penningmeester  

15.   Jaron Polak   

16.   Shemuel Serlui, Harav   

17.   Margalith Shacham Lid DB  
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1.4. SCMI, S(A)MO en Kamer III 

 

Toen bijna alle Maror-gelden Overheid verdeeld waren, werden door de Nederlandse minister 

van Financiën per 31.12.2004 de onder het bestuur van de stichting SMO werkende “kamers” en 

de bezwarencommissie opgeheven. Voor afwikkeling van lopende zaken (controle en 

deelbetalingen op meerjarige projecten e.d.) bleef alleen de stichting bestaan, met aangepaste 

statuten, een aangepaste naam Stichting Afwikkeling Maror-gelden Overheid (SAMO), en een 

nieuw bestuur. 

 

Zo was het bestuur de SCMI vanaf 1.1.2005 niet langer een “personele unie” met Kamer III en 

daarmee geheel zelfstandig verantwoordelijk voor de uitvoering van haar taken. 

 

Op verzoek van de SAMO verzorgde het Bureau van de SCMI betaalde administratieve 

ondersteuning van de monitoring van meerjarige projecten waarvoor de organisaties rapportages 

instuurden, om verdere deelbetalingen verzochten etc. 

De follow up commissie van de SCMI nam deze aanvragen door en gaf zijn standpunt als advies 

door aan het bestuur van de SAMO. 

 

1.5. 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). 

 

1.6. Begin tweede zittingsperiode 

 

In het verslag over het jaar 2004 werd in par. 3.4. al beschreven waarom de benoemingen resp. 

herbenoemingen van bestuursleden en plaatsvervangers door de Algemene Vergadering van SPI 

pas op 5 april 2005 en later plaatsvonden. 

Op 14 april 2005 vergaderde het bestuur voor het eerst in de nieuwe samenstelling. 

 

1.7. Dagelijks bestuur en commissies 

 

De stichting kende een dagelijks bestuur (DB) dat uit 3 leden bestond. Dit DB had mandaat voor 

de “dagelijkse gang van zaken” maar niet voor besluiten over uitkeringen, welke uitsluitend door 

het hele bestuur genomen worden. Op verzoek van de penningmeester werd, wegens zijn drukke 

werkzaamheden, eind september 2005 door het bestuur een 4
e
 lid in het DB benoemd. Voorzitter, 

secretaris en dit lid behandelen de “dagelijkse gang van zaken” en samen met de penningmeester 

de financiële onderwerpen. 

 

Verder kende SCMI ook in 2005 een financiële commissie voor begeleiding van het beheer van 

het vermogen en budgetbewaking en een “follow up” commissie met als gemandateerde taak het 

onderzoek op juistheid en volledigheid van aanvragen voor vervolguitkeringen in het kader van 

meerjarenprojecten, tussentijdse - en eindrapportages en het besluiten over dergelijke verzoeken 

n.a.v. de bevindingen.  
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1.8. Vergaderingen 

 

Het voltallige bestuur van SCMI vergaderde 14 maal en het DB 3 maal. Verder houdt het DB 

voor iedere bestuursvergadering een werkbijeenkomst met de bureaucoördinator. 

De commissies vergaderden, de ene frequenter dan de andere, voor zover dat nodig was om het 

totale werk van SCMI zonder vertragingen te laten verlopen. 

 

1.9. Bestuursmutaties 

 

In het verslagjaar vonden de volgende mutaties plaats: 

 

Ajalah deelde in mei 2005 mee dat Marthi Herschler lid en Rivka Rachman plv. geen verdere 

zitting in het bestuur van SCMI zouden hebben. Het duurde enige maanden tot Duki Gelber 

namens deze organisatie als lid tot het bestuur van SCMI werd benoemd en zich snel inwerkte. 

 

Herbert Markus, plv. namens het Stipendium Fonds, nam in oktober 2005 zijn ontslag en werd 

begin 2006 vervangen door Hans Reens. 

 

Marthi, die aan bijna alle vergaderingen deelnam en Herbert en Rivka die enkele keren actief 

meededen, komt heel veel dank toe voor de wijze waarop zij aan het werk deelnamen met hun 

inzet, kennis en ervaring en, waar toepasselijk, vakkennis op gebieden van sommige aanvragen. 

 

Wij wensen ze veel gezondheid en succes in hun verdere leven en – wie weet – komen ze nog 

eens terug in het bestuur van SCMI in een van de volgende benoemingsperiodes. 

 

2. Bespreking per periode. 
 

2.1. Begin 2005, besluiten over veranderingen 

 

In par 3.3. en 3.4 van het verslag over 2004 werd uitvoerig beschreven hoe, na lering trekken uit 

2 jaar werken, voorstellen voor veranderingen in de Statuten, het Uitkeringsreglement en het 

Beleidsplan van SCMI werden geformuleerd en deze op de meest brede en democratische wijze 

werden besproken, hier een daar gewijzigd, en vervolgens vastgesteld door de besturen van 

SCMI, SPI en de besturen van alle bij deze dakverbanden aangesloten organisaties. Dit proces 

begon in november 2004 en werd in de eerste maanden van 2005 voorgezet. De uiteindelijke lijst 

van wijzigingen werd in maart 2005 in consensus aangenomen.  

Het bestuur van SPI besloot de (her)benoeming van bestuursleden en plaatsvervangers voor de 

per 8 december 2004 afgetreden personen op te schorten tot na dit brede overleg, opdat de 

nieuwbenoemde leden precies zouden weten wat de gewijzigde statuten en regels inhouden. 

Nadat de uiteindelijke lijst in maart 2005 in consensus was aangenomen, werden de besluiten 

over (her)benoemingen van bestuurders en plaatsvervangers in het bestuur van SCMI door de 

Algemene Vergadering op 5 april 2005 en later genomen. 
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2.2. 2
e
 bestuursperiode, vanaf april 2005 

 

De eerste vergadering van de nieuw-benoemde en herbenoemde bestuursleden van SCMI werd 

op 14 april 2005 gehouden. Alle aanvragen van de 3
e
 aanvraagperiode (ingediend t/m 30.6.2004) 

en de 4
e
 aanvraagperiode (ingediend t/m 31.12.2004) werden – met vertraging - in behandeling 

genomen. Aanvragende organisaties werden gehoord waarna het besluit werd genomen om “in 

principe” een uitkering te verlenen of de aanvraag af te wijzen. Voor de grotere bedragen van 

aanvragen waarvoor “in principe” positief was beslist, werden adviezen ingewonnen van een 

externe financiële deskundige en vervolgens werden de bedragen van alle uitkeringen 

vastgesteld. Op 2 januari 2006 werden de laatste besluiten genomen, waarna alle toe- en 

afwijzingsbrieven op 8 januari 2006 per aangetekende post aan de aanvragende organisaties 

verstuurd werden. Het totaalbedrag ligt deze keer net binnen de marge van het in deze twee 

ronden uit te keren bedrag. 

 

Om de volgende reden werden er relatief veel aanvragen teruggetrokken. Toen in oktober 2004 

bleek dat de aanvragen die t/m 30.6.2004 waren ingediend niet voor het begin van 2005 

behandeld zouden worden, maakten diverse organisaties van de gelegenheid gebruik om 

aanvragen terug te trekken, veranderingen/verbeteringen aan te brengen en de aanvragen voor 

31.12.2004 opnieuw in te dienen.  

 

 

3. SCMI en SIM 
 

Begin 2002 werd door de besturen van CJO en SPI besloten dat ook het bestuur van de SIM 

toestemming moest geven voor de Statuten en het Uitkeringsreglement van de toen nog op te richten 

Stichtingen Collectieve Maror-gelden Nederland en Israel en ook voor veranderingen in die Statuten en 

Uitkeringsreglementen. Immers deze stichtingen ontvingen ter verdeling de voor collectieve doelen 

bestemde delen van de Maror-gelden die door de private sector (banken, verzekeraars en effectenbeurs) 

in de Stichting Individuele Marorgelden (SIM) waren ingebracht. 

 

Zoals in par 2.1 beschreven, kwamen alle besluiten op de meest brede en democratische wijze tot stand. 

Met enkele van de in consensus genomen besluiten die wijziging van de Statuten nodig maakten, kon 

het bestuur van de SIM zich in eerste instantie niet verenigen, o.a. de wens om de zittingsperiode van 

een bestuurder tot 2 jaar terug te brengen. Tegen het einde van 2005 kwam het toch voor elkaar.  

De (te grote) mate van inmenging van het bestuur van de SIM in de, na breed overleg in onze 

gemeenschap genomen besluiten, gaat o.i. veel te ver. Wij gaven daarom niet toe, maar in het 

verslagjaar moesten vooral de secretaris en de twee Israëlische leden van het bestuur van de SIM hier 

maandenlang veel tijd en energie aan besteden. 
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4. Globale voorschotten 
 

Het voor alles vooraf moeten indienen van een aanvraag met beschrijving van de activiteit, 

schattingen van aantallen, kosten en bronnen van financiering, werd door veel organisaties als 

remmend ervaren. Een van de belangrijke besluiten van het “besluitenpakket 2005” betrof het 

eenmalig beschikbaar stellen van een globaal voorschot voor de jaren 2005 - 2008 aan alle 14 

organisaties in de gemeenschap van ex-Nederlanders in Israël die vertegenwoordigd zijn in SCMI om 

– zonder vooraf een project in te dienen – geld beschikbaar te hebben voor het voortzetten of 

uitbreiden van bestaande activiteiten of het beginnen van nieuwe activiteiten.  

De voorschotten varieerden van NIS 2 miljoen tot NIS 200,000 naar gelang de omvang van de 

organisaties en hun activiteiten, in totaal NIS 16 miljoen. Ajalah was de enige organisatie die het 

voorschot (nog) niet opnam. Het Beleidsplan 2005 e.v., waarin o.a. dit besluit en de lijst van 

organisaties met hun bedragen, is in de website van SCMI voor iedereen toegankelijk.  

De organisaties verplichtten zich vooraf schriftelijk aan de volgende twee voorwaarden te voldoen. 

a. de activiteit past binnen de doelstellingen van de betreffende organisatie 

b. de activiteit voldoet aan de regels van de statuten en het uitkeringsreglement van SCMI. 

 

De besturen van de organisaties kregen zo meer bewegingsvrijheid en het bestuur van SCMI hoopt en 

verwacht in de komende jaren aanvragen te krijgen voor vervolgsubsidies voor de succesvolle 

activiteiten. Sommige organisaties voelden zich onzeker m.b.t. hun plannen en vroegen daarom 

vooraf de goedkeuring van het bestuur van SCMI. Deze aanvragen werden, na beoordeling, in 

principe goedgekeurd voor uitvoering en gehele of gedeeltelijke dekking van de kosten uit het globale 

voorschot. 

 

5. Bureau. 
 

Ook in het jaar 2005 waren de dames Angelien Beumer als projectcoördinator en Petra Romy het  

“bureau SCMI”, terwijl boekhouding was uitbesteed. De dames hebben ook in 2005 veel waardevol 

werk verzet voor SCMI en de SAMO, waarvoor onze waardering en dank. 

 

 

6. Financiën. 
 

6.1. 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 

Bankaanspraken 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 gemeenschap waar ook ter wereld. Volgens afspraak tussen CJO en SPI is 

26% bestemd voor collectieve 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 
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worden ontvangen na opheffing van de Stichting Individuele Verzekeringsaanspraken Sjoa. 

 

6.2. 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. 

 

6.3. Ontvangsten 

 

In het verslagjaar werden de volgende bedragen ontvangen: 
a. NIS 720,272, van de SIM en bestemd voor uitkeringen  
b. NIS 297,075, laatste betaling door het Nederlandse Ministerie van Financiën voor 

kostendekking van werkzaamheden van Kamer III. 

 
6.4. Uitgaven en verplichtingen 

a. Verplichtingen. 

Toegezegde uitkeringen (voor eenmalige - en meerjarenprojecten) worden in hun geheel 

opgenomen in het jaar van toezegging en vastgelegd als “earmarked” bedragen. Tot de definitieve 

vaststelling van het uitkeringsbedrag op grond van de eindafrekening, worden alle deelbetalingen 

als voorschotten beschouwd. 

Uitkeringsdelen die ná het boekjaar betaalbaar worden, zijn daarom als toekomstige “earmarked” 

verplichtingen vermeld. 

Inclusief de op 2.1.2006 vastgestelde uitkeringen (die de accountant in zijn rapport over 2005 

opnam), bedroeg het totaal van de aangegane verplichtingen ca. NIS 19.5M.  

Voor nog niet betaalde deelbetalingen op projecten ca. 11.2M en voor de nog niet betaalde delen 

van de globale voorschotten (voor de jaren 2006 – 2008) NIS 8.3M. 

 
b. De uitvoeringskosten NIS 815,543 kwamen in het verslagjaar geheel ten laste van SCMI. 

 
c.  Onderstaande samenvatting is gebaseerd op de geconsolideerde balans en staat van 

inkomsten en uitgaven in NIS en geeft in € aan: begin- en eindsaldo en de inkomsten in 

Nederland. 

SCMI Samenvatting boekjaar 2005 2005 2005 
De koers op 31.12.2004 was € 1 = NIS 5.8768 

De koers op 31.12.2005 was € 1 = NIS 5.4465 (daling van 7.3%) Bedragen in NIS Bedragen in € 

Baten   

Saldo per 01.01.2005 (omgerekend tegen koers van 31.12.2004) 45,688,178 7,774,329 

Ontvangen van SIM (in €, omgerekend tegen dagkoers van ontvangst) 720,272 132,245 

Ontvangen van Ned. Ministerie van Financien (in NIS),  

restant bijdrage in de uitvoeringskosten 2004 297,075  

Rentebaten en koersverschillen -1,720,129  

Totaal 44,985,396  

Lasten   

Deelbetalingen in 2005 op uitkeringen en globale voorschotten -7,955,639   

Uitvoeringskosten -815,543  

Totaal -8,771,182  

   

Saldo per 31.12.2005 (omgerekend tegen koers van 31.12.2005) 36,214,214 6,649,080 
Waarvan op uitkeringen en globale voorsch. te betalen na 1.1.2006 19,560,750  
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De accountantscontrole werd uitgevoerd door kantoor Kamil & Kaufman, Ilan Kamil (CPA Isr.). 
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7. Publicaties. 
 

7.1. 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 

rekening en verantwoording over de gang van zaken. 

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. samen met de bladen van diverse organisaties binnen de gemeenschap en op de 

eigen website www.scmi.org.il  

 

Verslagen aanvraagperiodes. 

Begin 2005 werd een samenvattend verslag over de 2
e
 aanvraagperiode in het Nederlands en het 

Ivriet gepubliceerd en begin 2006 over de 3
e
 en 4

e
 aanvraagperioden, waarvan de besluitvorming 

op 2.1.2006 werd afgerond. Omdat de behandeling en de besluitvorming bijna geheel in 2005 

plaatsvond, worden de samenvattende tabellen van de 4 inmiddels behandelde aanvraagperiodes 

aan dit jaarverslag toegevoegd. 

 

 

 

8. Contacten. 
 

De 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 Afwikkeling Maror-gelden Overheid (SAMO) 

o Houthoff Buruma – mr. R. S. Meijer 

 

In Israël: 

o Stichting Platform Israel (SPI) 

o Bij SPI en/of SCMI aangesloten organisaties 

o De ambassade der Nederlanden in Israël 

o Kamil en Kaufman (CPA’s Israel) 

o Advocaten kantoor Ben Dor & Co, mr. Shammai Yacobovitz voor locale adviezen 
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9. Tot slot 
 

De volgende slotwoorden uit vorige jaarverslagen zijn onverkort van toepassing als slot van dit verslag. 

 

Tot slot danken voorzitter en secretaris alle medebestuursleden en plaatsvervangers die in het 

verslagjaar 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, vooral de behandeling van 

de aanvragen van de 3
e
 en 4

e
 aanvraagperioden. In dit verslag is verder 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 in mei 2006 afgemaakt met een 

samenvatting van de gecontroleerde geconsolideerde financiële gegevens.  

 

 

Tel Aviv mei 2006, ijar 5766 

 

Het bestuur van de Stichting Collectieve Maror-gelden Israël 

 

 

Jehudith Millul, voorzitter   Barend Elburg, secretaris 
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Bijlage 1 - Samenvatting vier aanvraagperiodes in aantallen en bedragen 

 

A Algemeen overzicht 

 
  

 

3e + 4e verdeelperiode  

(aanvragen t/m 30.6.2004  

en t/m 31.12.2004), 

samen in 2005 behandeld 

Totalen 1e + 2e periode Totalen 1e t/m 4e periode 

  Aantal 
aanvragen 

Bedragen 
 in NIS 

Aantal 
aanvragen 

Bedragen 
 in NIS 

Aantal 
aanvragen 

Bedragen 
 in NIS 

1.  Bestemd voor uitkering in 

deze periode 

 ca. 10M  ca.25M  ca.35M 

2.  Ontvangen aanvragen  

 

56 101.6M 145 185.4M 201 287.0M 

3.  Door organisaties 

teruggetrokken 

14 24.2M 6 1.6M 20 25.8M 

4.  Voldoet niet aan de 

statuten en uitkeringsregels  

7 26.7M 27 22.3M 34 49.0M 

5.  Niet behandeld wegens 

ontbrekende gegevens of 

bijlagen 

2 3.7M   2 3.7M 

6.  Voldeden aan statuten en 

uitkeringsregels 

33 47.0M 112 161.5M  

145 

208.5M 

7.  Uit eigen middelen en van 

derden 

 19.1M  53.5M  72.6M 

8.  Gevraagd van de Maror-

gelden voor collectieve 

doelen 

 27.9M  108.0M  135.9M 

9.  Afgewezen aanvragen. 

Redenen meegedeeld aan 

de organisaties zelf 

7 7.0M 55 41.2M 62 48.2M 

10.  Vooraf toestemming 

verkregen voor dekking uit 

het globale voorschot 

7 0M   7 0M 

11.  Organisatie ziet af van 

uitkering , wordt niet 

uitgevoerd 

1 0.1M   1 0.1M 

12.  Goedgekeurde aanvragen – 

uitkeringen uit Maror-

gelden 

18 10.7M 57 21.9M aan 

uitkeringen, 

1 lening 3M 

75 32.6M aan 

uitkeringen, 

1 lening 3M 

13.  Ingediende bezwaren 

 

5  23  28  

14.  Toegewezen bezwaren ? 

 

? M 8 (*) 2.4M 8 + ? 2.4M + ? 

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

18 10.7 M + ? 62 24.3M 
uitkeringen, 
1 lening 3M 

80 + ? 35.0M + ? 
uitkeringen, 
1 lening 3M 

 

(*) 5eerder afgewezen aanvragen en 3 verhogingen van eerder toegekende uitkeringen 
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B Verdeling goedgekeurde projecten per terrein 

 
 3e en 4e periode 1e en 2e periode 1e t/m 4e periode 

Terrein Aantal  
projecten 

% 
van het  

uitgekeerde  
totaalbedrag 

Aantal  
projecten 

% Aantal  
projecte

n 

%  

Zorg 6 79.9% 10 57.4% 16 64.1% 

Welzijn 2 2.7% 12 16.2% 16 12.0% 

Educatie 0 0 2 6.1% 2 4.2% 

Herinnering 5 10.2% 9 4.9% 13 6.5% 

Cultuur 1 0.7% 12 5.8% 12 4.5% 

Wetenschappelijk onderzoek 3 6.0% 13 8.6% 16 7.8% 

Religie 1 0.5% 3 0.7% 4 0.7% 

Beveiliging 0 0 1 0.3% 1 0.2% 

Totaal 18 100% 62 100% 80 100% 

 
De Maror-gelden voor collectieve doelen zijn bedoeld voor het beantwoorden aan de behoeften van nu van de 

gemeenschap van ex-Nederlanders in Israel, met speciale aandacht voor overlevenden van de Sjoa. 

In deze vier uitkeringsrondes werd ca. 76% van de uitgekeerde bedragen toegekend voor zorg en welzijn, vooral 

aan projecten ten behoeve van de overlevenden van de Sjoa. 

 




