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 Stichting Collectieve Marorgelden Israël קולקטיביים בישראל" מרור"העמותה לכספי 
 
Vergadering bestuur SCMI nr.10-2004 
 

VERSLAG 
van de bestuursvergadering van de 

STICHTING COLLECTIEVE MARORGELDEN ISRAËL  
 gehouden op donderdag 01.07.2004 in de vergaderzaal, Sd. Jehudith 10, te Tel-Aviv. 

 
 Aanwezig:  

 a. Vertegenwoordigers van de organisaties Naam   Status 

1. Ajalah Marthie Herschler Lid 
2. Centrum Onderzoek Geschiedenis  

Nederlandse Joden 
Chaim den Heijer Lid 

3. Jad Davids Shmuel Dasberg Lid 
4. Amoeta Lerivchat Jots'ee Holland Nathan Barzilai Plv. 
5. Irgoen Olei Holland Pim de Vries Plv. 
6. Beth Juliana Barend Elburg Lid 
7. Beth Joles Jacques Richter Plv. 
8. Tempo Dulu Bernd Struch Lid 
9. Yahav Jacob Denekamp Plv. 
10. Ned. Joodse oorlogswezen in Israël  Shalom Pront Lid 
11. Nini - EMZ Ies Tropp Lid 
12. Elah Gidi Peiper Lid 
13. Stipendium Fonds Ze'ev de Levie Lid 
 b. Onafhankelijke leden   
14.  Ilana Braaf – Snir Lid 
15.  Moshe Harel Lid 
16.  Margalith Shacham Lid 
 c. Genodigden   
 Projectcoördinator Angelien Beumer  
 d. Waarnemers   

 e. Afwezig: 
17.  Jacques Pri Gal Lid 

 
 Voorzitter van de vergadering:  Ilana Braaf – Snir 
 Notulering :     Barend Elburg en Nir Sela – Diensten opname en tekstverwerking 
 
1.  Opening om ca. 16.10 uur 
1.1.  De voorzitter constateert dat het vereiste aantal bestuursleden volgens de statuten van de SCMI 

aanwezig is en opent de vergadering. 

Archief Philip Staal
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1.2.  Gidi Peiper deelt mee dat het bedrag van NIS 1M van SMO voor het project 03-030 vandaag op de 
 bankrekening van Elah aangekomen is. 

1.3. De voorzitter verwelkomt Nathan Barzilai die de bestuursvergadering voor het eerst als 
plaatsvervanger bijwoont. Nathan geeft een kort CV en daarna stellen de andere leden zich voor. 

1.4. De voorzitter verwelkomt Shmuel Dasberg die op krukken aangekomen is en wenst hem namens 
allen snelle beterschap. 

   
2. Goedkeuring van het verslag van de vergaderingen van 20.5, 21.5, 10.6 en 11.6. 
2.1. Verslag van de vergadering van 20.5.04. 

Na het sturen van de Nederlandse vertaling aan de leden werden geen aanvullende opmerkingen 
ontvangen. 
Unaniem besluit: Het verslag van de vergadering van 20.5.04 wordt nu door het bestuur van de SCMI 
definitief goedgekeurd. 

 
2.2.    Verslag van de vergadering van 21.5.04. 

Na het sturen van de Nederlandse vertaling aan de leden werden geen aanvullende opmerkingen 
ontvangen. 
Unaniem besluit: Het verslag van de vergadering van 21.5.04 wordt nu door het bestuur van de SCMI 
definitief goedgekeurd. 

 
2.3.    Verslag van de vergadering van 10.6.04. 

Ontvangen 2 opmerkingen van Elly Maoz over de vermelde getallen in de bespreking van aanvraag 
04-131. Het verslag zal dienovereenkomstig gecorrigeerd worden. Over de onduidelijkheid wat betreft 
het besluit in paragraaf 3.1, laat Barend weten dat hij het integraal verslag gevonden heeft, dat het 
verslag in paragraaf 3.1 juist is en dat in de stemming aldus besloten werd.  
Unaniem besluit: Het verslag van de vergadering van 10.6.04 wordt nu door het bestuur van de SCMI 
definitief goedgekeurd, met inbegrip van de opmerkingen van Elly Maoz. 

 
2.4.    Verslag van de vergadering van 11.6.04. 

Geen opmerkingen.  
Unaniem besluit: Het verslag van de vergadering van 11.6.04 wordt nu door het bestuur van de SCMI 
goedgekeurd. 

 
2.5. Gezien de Nederlandse vertaling van de verslagen nog niet voor de leden lag worden deze 

goedkeuringen ondergeschikt aan het krijgen van aanvullende opmerkingen, voor zover ze op de 
volgende vergadering na ontvangst van de vertaling opkomen. 

 
2.6. Ze'ev: Ik verzoek Barend om de vragen en antwoorden duidelijker te formuleren, met name vraag …  

en antwoord … 
 Barend: zo zal het gebeuren. 
  
3. Vervolg bespreking en besluiten over de aanvragen van de tweede periode (aanvragen die tot  
 31.12.03 binnengekomen zijn). 

Nu worden de besprekingen vervolgd over een aantal aanvragen en herstemmingen om de 
vereiste meerderheid te bereiken. 

 Bij de opening van de bespreking van iedere aanvraag memoreert de voorzitter de hoofdpunten van het 
 project en de hoofdpunten van de antwoorden van de vertegenwoordigers van de organisaties. 
  
 3.1. Aanvraag 04-106– Universiteit van Tel-Aviv – Catalogisering van de collectie Horodisch 

(vervolg bespreking  van 29.4.04)  
 Door bemiddeling van Uri Kupferschmidt werd een uitleg van Prof. Katz ontvangen en onder de 

bestuursleden verspreid. 
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Vervolg interne bespreking: 
 

Voor 1. Deze zeldzame collectie is steun van de Marorgelden waard ten behoeve van het  
    catalogiseren. 
2. Mevr. Isaacs, ervaren bibliothecaris, beheerst onder andere de Nederlandse en de  
    Russische taal. Een groot deel van het materiaal is in het Nederlands en in het Russisch. 

Tegen 1. Uit een controle bij de Universiteit is gebleken, dat in de collectie zeer weinig  
    over het Jodendom of de Nederlandse Joden aanwezig is. 
2. Direct afkeuren. De twee personen die het aanbevolen hebben  
    zijn professoren op dezelfde universiteit. Voorzitter: Die twee professoren zijn leidende  
    figuren op de universiteit en niet per se betrokken tot het onderwerp. 

 
 Er wordt voorgesteld om een aanvullend advies in te winnen. Voorzitter: Vandaag houden we een 

vervolgbespreking en gaan die niet alweer uitstellen. Wij moeten beslissen op grond van de 
informatie waarover wij beschikken. 

  
Aanvraag 04-106 - Uitslag van de stemming over het al dan niet toekennen van een uitkering voor 
dit project:  

 Voor Tegen Onthouding  
Tweede 

herstemming 
10 4 2 

 
Besluit met meerderheid van stemmen: Aan aanvraag 04-106 zal een uitkering worden toegekend en 
het materiaal zal voor advies aan een extern adviseur doorgegeven worden. 

 
3.2.  Aanvraag 04-131 – NINI – 24 uur alarmcentrale (vervolg bespreking van 10.6.04) 
 
Vervolg interne bespreking (Ies Tropp heeft de zaal verlaten) 

Voor 1. Zulke diensten bestaan overal in het land, maar wat zal een uit Nederland afkomstige  
    doen als hij in nood is en uitsluitend Nederlands spreekt, uberhaupt of in de  
    noodtoestand van het moment. 
2. Vóór het contact tussen  bestaande diensten en regionale maatschappelijke werkers  
    van NINI, hetgeen veel goedkoper zou moeten zijn. 

Tegen 1. Waarom een betrekkelijk duur kader naast de bestaande diensten. 
2. Een bejaarde die niet in staat is om aansluitingskosten bij bestaande diensten te betalen,  
    zal zich tot Jad Davids wenden. 
3. Niet elke maatschappelijke werker van NINI spreekt Hollands. 

 
Aanvraag 04-131 - Uitslag van de stemming over het al dan niet toekennen van een uitkering voor 
dit project:  

 Voor Tegen Onthouding  
Tweede 

herstemming 
4 10 1 

 
Besluit met meerderheid van stemmen: Aan aanvraag 04-131 zal geen uitkering worden 

 toegekend. Hoofdredenen: Het bestuur is niet overtuigd van de noodzaak van het project, 
naast de bestaande diensten  in het land. Misschien zal een maatschappelijk werker van  
NINI gecontacteerd kunnen worden in een passend kader en met veel lagere kosten. 

 
3.2.  Aanvraag 04-142 – Jad Vasjem – Digitalisatie van bladen met gegevens over Sjoa-
slachtoffers uit Nederland (vervolg bespreking van 21.5.04) 
 
Uit de opheldering van Jacques Pri Gal is niet duidelijk gebleken dat dit project en het project van 
Prof. Lipschitz in Nederland gelijk zijn. 
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Vervolg interne bespreking: 
 

Voor 1. Het gaat om bladen met gegevens die getuigenissen bevatten over de Sjoa-slachtoffers en  
    hun familierelaties. Het is onze morele verplichting om die uit de Marorgelden te steunen. 
2. Ook al wordt het project van Prof. Lipschitz in Nederland uitgevoerd, zal het materiaal  
    daar in het Nederlands zijn. Bij Jad Vasjem is het materiaal niet in het Hollands en vormt  
    een deel van een verzameling van miljoenen getuigenisbladen die naar computerbestanden  
    op de internet overgebracht worden en zo in de nabije toekomst uit de hele wereld  
    toegankelijk zullen zijn. 
3. Een bescheiden bedrag wordt gevraagd voor het opnemen in de computer van ongeveer  
    15.000 bladen en dit is een uitkering uit de Marorgelden waard. 

Tegen 1. Mogelijke doublure met het project van Prof. Lipschitz. 
2. Ondanks de uitleg bij de vorige bespreking, dat de informatie hier veel uitgebreider is dan  
    de gegevens in het bestand van oorlogsgravenstichting, wordt de argumentatie alweer naar  
    voren gebracht. 
3. Te veel Marorgelden worden aan die projecten besteed. 

 
Aanvraag 04-142 – Uitslag van de stemming over het al dan niet toekennen  
van een uitkering voor dit project:  
      

 Voor Tegen Onthouding  
Tweede 

herstemming 
9 4 2 

 
Besluit met meerderheid van stemmen: Aan aanvraag 04-142 zal een uitkering worden toegekend en 
het materiaal zal voor advies aan een extern adviseur doorgegeven worden. 

. 
 
3.3. Aanvraag 04-143 – Jad Vasjem – Publicatie van dagboek en boek uit de Sjoaperiode (vervolg 

bespreking van 10.6.04). 
 
Vervolg interne bespreking: 

Voor 1. Als bevoegde mensen bij Jad Vasjem vinden, dat die boeken belangrijk genoeg zijn om die 
te openen voor mensen die Iwriet wel en de Nederlandse taal niet beheersen, dan moeten we 
ons deel uit de Marorgelden bijdragen. 
2. Het is belangrijk zoveel mogelijk bronnen te ontsluiten voor de generatie van onze kinderen 
en kleinkinderen die Iwriet spreken. 

Tegen 1. Wij kunnen de vertaling en uitgave van alle interessante manuscripten in het Nederlands  
    en/of hun vertaling in het Iwriet niet steunen. 
2. Het boek is minder interessant voor wie de leiders van de Joodse Raad en anderen niet 
gekend heeft (of zelfs alleen hun namen) die Miriam Bolle memoreert. 
3. Vertaling en publicatie kunnen op een goedkopere manier uitgevoerd worden. 

 
 Uitslag van de stemming over het al dan niet toekennen van een uitkering voor dit project: 

 Voor Tegen Onthouding  
Tweede 

herstemming 
3 10 2 

 
Besluit met meerderheid van stemmen: Aan aanvraag 04-143 zal geen uitkering worden 

 toegekend. De hoofdredenen zijn: Het bestuur is niet overtuigd dat Jad Vasjem dit project met  
eigen krachten niet zal kunnen uitvoeren. Een investering in vertalingen is geen 
hoge prioriteit bij de uitkering van het bedrag dat in de huidige periode verdeeld kan worden. 
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3.4. Aanvraag 04-144 – Bimat Kedem – Tempo Dulufilm (vervolg bespreking van 21.5.04) 
 
Vervolg interne bespreking: 
Jacob: De aanvragende organisatie is een stichting en de producer is een commercieel lichaam, iets 
wat de aanvraag niet dadelijk ongeldig maakt. Ook in de andere aanvragen vinden we dat de 
aanvragende organisatie het eigenlijke werk overdraagt aan een ander lichaam – mogelijk 
commercieel – dat op dat gebied gespecialiseerd is (de film over "Westerweel" zal door een ervaren 
doch commerciële producer gemaakt worden). 

 
Voor 1. Nu geen argumenten voor gehoord. 
Tegen 1. Het gaat om een documentaire film over het leven van een dierbaar iemand en zijn  

    familie vóór, tijdens en na de Sjoa, maar niet over een rechtstreekse getuigenis. 
    Heel veel aanvragen om uitgave van boeken of  films over de Sjoa kunnen verwacht  
    worden, iets wat wij financieel niet aan kunnen. Daarom moet deze aanvraag dadelijk  
    afgekeurd worden als "niet specifiek genoeg". 
2. Het gaat om een wens – op zichzelf begrijpelijk – van de kleindochter van een Sjoa 
    -overlevende om he leven van opa te vereeuwigen. De prioriteit is niet hoog genoeg voor 
    uitkering uit de Marorgelden die nu voor verdeling beschikbaar zijn. 

 
 Aanvraag 04-144 - Uitslag van de stemming over het al dan niet toekennen van een uitkering voor 

dit project: 
 

 Voor Tegen Onthouding  
Tweede 

herstemming 
1 10 4 

 
Besluit met meerderheid van stemmen: Aan aanvraag 04-144 zal geen uitkering worden 

 toegekend. De hoofdredenen zijn: De aanvraag werd niet genoeg specifiek gevonden – 
liever uit de eerste hand – om de Sjoa-periode te documenteren. Bovendien lijkt de  
bijdrage voor de gemeenschap van uit Nederland afkomstigen in Israël zeer marginaal. 
 
3.5.  Aanvraag 04-123 – Elah – Infocus (Vervolg bespreking 21.5.04) 
 

Vervolg interne bespreking (Gidi Peiper heeft de zaal verlaten): 
Voor 1. Belangrijk blad – wordt gratis verspreid –dat het materiaal bevat om Sjoa-overlevenden  

    en andere doelgroepen warm te maken voor de gemeenschappelijke activiteiten van  
    Elah en de IOH. 
2. In principe vóór de voortzetting van het blad, dat reeds 9 jaar bestaat, maar waarom met  
    100% financiering uit de Marorgelden. 
3. Er werd ons uitgelegd dat beide organisaties herhaaldelijk controleerden en  
    vonden, dat het niet mogelijk is om de bladen ALEH en Infocus samen te voegen. Als we 
    een uitkering voor ALEH verleend hebben, dan moeten we Infocus ook   
    een uitkering geven. Dit betekent een principiële goedkeuring en in de volgende fase  
    zal het bedrag in overeenkomst met de opmerkingen bepaald worden.  

Tegen 1. ELAH is een organisatie voor psychologische steun aan Sjoa-overlevenden. Het blad  
    wendt zich ook tot andere doelgroepen. 
2. Leden memoreren voorbeelden van vrienden of familieleden die het blad krijgen en  
    er helemaal niet in geinteresseerd zijn. 

 
 Aanvraag 04-123 - Uitslag van de stemming over het al dan niet toekennen van een uitkering voor 

dit project: 
 

 Voor Tegen Onthouding  
Tweede 

herstemming 
2 11 2 
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Besluit met meerderheid van stemmen: Aan aanvraag 04-123 zal geen uitkering worden 
toegekend. De hoofdredenen zijn: Het lijkt niet noodzakelijk om de uitgave van het blad Infocus 
voor 100% te steunen. De Marorgelden zijn beperkt en daarom moeten de organisaties middelen 
vinden om de activiteiten samen te organiseren (zoals gedaan werd) en om bladen samen te voegen 
en/of de productiekosten te verlagen – onder andere door abonnementen tegen een bescheiden 
bijdrage, maar het bestuur van de SCMI moet de aanvragen bespreken zoals die ingediend werden. 
 
4. Vervolg bespreking en besluiten over de aanvragen van de tweede periode (aanvragen die 
vóór 31.12.03 binnengekomen zijn) 
 
 Nu begint men met de interne besprekingen en stemming over de aanvragen die op 11.6.04 
gepresenteerd werden. Ies was verplicht in het midden van de vergadering weg te gaan en zo zijn we 
met minder dan 12 aanwezigen gebleven. 
 

 In het begin van de bespreking van iedere aanvraag memoreert de voorzitter de hoofdpunten 
van het  project en de hoofdpunten van de antwoorden van de vertegenwoordigers van de 
organisaties. 

  
 4.1 Aanvraag 04-116– Irgoen Olei Holland (IOH) – Ontmoeting van generaties (vervolg  
     bespreking van 11.6.04) Pim de Vries heeft de zaal verlaten. 

 
 Interne bespreking: 

Voor 1. Een idee dat het proberen waard is. De IOH vraagt hier een bescheiden  
    uitkering voor één of twee proefontmoetingen  

Tegen 1. Bestaande activiteiten van de IOH moeten gefinancierd worden, maar niet een  
    activiteit waarvan de kans op succes zeer laag lijkt.  
2. Wij kennen allemaal onze kinderen en kleinkinderen. De tweede en derde generatie 
     zijn niet geïnteresseerd in zulke ontmoetingen. 

 
 Aanvraag 04-116- Uitslag van de stemming over het al dan niet toekennen van een uitkering voor dit 

project: 
Voor Tegen Onthouding  

9 3 2 
 

Besluit met meerderheid van stemmen: Aan aanvraag 04-116 zal een uitkering worden toegekend en 
het materiaal zal voor advies aan een extern adviseur doorgegeven worden. 

 
4.2. Aanvraag 04-117– Irgoen Olei Holland (IOH) – Beveiliging (vervolg bespreking van 11.6.04)  
Pim de Vries heeft de zaal verlaten. 

 
 Interne bespreking: 

Voor 1. De behoefte aan bewaking komt van de leden die aan de activiteiten deelnemen. 
    Deze kosten, die de gewone budgetten overtreffen, zijn steun waard. 
2. Tot onze spijt is het noodzakelijk om voor bewaking te zorgen naast koopcentra,   
    café's en elk publiek evenement, ook van de IOH. 
3. Steun voor bewakingskosten is één van de omschreven doelen van de  
    uitkeringen en dit onderwerp werd niet zomaar inbegrepen.      

Tegen 1. Bewaking is niet nodig want het help niet. 
2. Een bewaker op de plaats van een evenement wel, voor uitstapjes is dat niet nodig. 

 
 Aanvraag 04-117- Uitslag van de stemming over het al dan niet toekennen van een uitkering voor dit 

project: 
 

Voor Tegen Onthouding  
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12 2 0 
 

Besluit met meerderheid van stemmen: Aan aanvraag 04-117 zal een uitkering worden toegekend en 
het materiaal zal voor advies aan een extern adviseur doorgegeven worden. 

  
4.3. Aanvraag 04-118– Irgoen Olei Holland (IOH) – Aanwerving van nieuwe leden.  
    (vervolg bespreking van 11.6.04) Pim de Vries heeft de zaal verlaten. 

 
 Interne bespreking: 

Voor 1. Als de IOH erin slaagt om het aantal leden te verdubbelen, dan zal dat een buitengewone 
     prestatie zijn, maar een verhoging met tientallen procenten zal ook helpen, o.a. om de  
    inkomsten te verhogen en om aan andere uit Nederland afkomstigen de gelegenheid te 
    geven aan de activiteiten van de IOH mee te doen.  

Tegen 1. Nutteloze uitgave, de werving van leden is een zeer moeilijke zaak en de  
    kansen op succes zijn erg laag. 
2. De werving van leden is geen onderwerp op zichzelf. Een sterke IOH met gevarieerde  
    activiteiten zal leden aantrekken. 

 
 Aanvraag 04-118- Uitslag van de stemming over het al dan niet toekennen van een uitkering voor dit 

project: 
 

Voor Tegen Onthouding  
9 4 1 

 
Besluit met meerderheid van stemmen: Aan aanvraag 04-118 zal een uitkering worden toegekend en 
het materiaal zal voor advies aan een extern adviseur doorgegeven worden. 

 
4.4. Stemming over de 3 projecten van de IOH. 

Voorzitter: Volgens het besluit van 10.6 was de meerderheid "voor uitkering" 
voorwaardelijk en     we moeten nu stemmen over alle aanvragen van de Irgoen, over 
het uitkeren aan alle of aan een deel  
van de aanvragen. 
 

Uitslag van de stemming over het al dan niet toekennen van een uitkering voor alle aanvragen van 
de IOH: 

 
Voor Tegen Onthouding  

12 1 1 
 

Besluit met meerderheid van stemmen: Aan aanvragen 04-116, 117, 118 zullen uitkeringen worden 
toegekend en het materiaal zal voor advies aan een extern adviseur doorgegeven worden. 

 
 

4.5. Aanvraag 04-132 - Centrum Onderzoek Geschiedenis Nederlandse Joden - 
    Symposium 2004 - aanvullend budget (vervolg bespreking van 11.6.04) 
 
Interne bespreking: 

Voor 1. Volgens de uitleg dat een budget samengesteld werd op grond van de ervaring  
    uit het verleden en tevens waarom de verwachtingen niet uitgekomen zijn  
    en onze mogelijkheid om de uitkering te verhogen, is het onze plicht een aanvulling 
    van het budget te steunen zodat het symposium – dat in het algemeen  
    uitstekend en interessant is – inderdaad zal kunnen plaatsvinden. 
2. Er is sprake van een verplichting tot een project en nu is het moment gekomen 
dat bepaalde verwachtingen niet uitkomen en men komt bij ons terug. 

Tegen 1. Een specialiste in Nederlandse geschiedenis werd door het Centrum ontslagen. 
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2. Wij hebben in de eerste ronde een behoorlijk bedrag bijgedragen en er is geen plaats  
    voor een aanvullende uitkering. Het Centrum moet het symposium naar uit andere  
    bronnen financieren of de omvang ervan beperken, minder voordrachten plannen, e.d. 

 
 Aanvraag 04-132 - Uitslag van de stemming over het al dan niet toekennen van een uitkering voor 

dit project: 
 Voor Tegen Onthouding  
 5 8 5 

Herstemming 5 9 0 
 

Besluit met meerderheid van stemmen: Aan aanvraag 04-132 zal geen uitkering worden 
 toegekend. De hoofdredenen: In de eerste ronde hebben wij een behoorlijk bedrag voor  

uitkering toegekend. De voorkeur voor deze aanvraag werd niet hoog genoeg geacht omdat  
het Centrum de omvang van het belangrijke evenement aan het budget zal kunnen aanpassen en 
misschien zullen nog andere bronnen van financiering gevonden worden. 
 

4.6. Aanvraag 04-133 – Het Centrum Onderzoek Geschiedenis Nederlandse Joden – vertaling en  
                 uitgave van het boek "Sje'eriet Israel" (vervolg bespreking van 11.6.04) 

 
Er wordt gememoreerd dat Prof. Kaplan verzocht werd om de volgorde van prioriteiten aan te geven. 
Hij deed dit als volgt: 134, daarna 133 en tenslotte 137. 
  
Interne bespreking: 

Voor 1. De publicatie is belangrijk en per slot van rekening wordt slechts een bescheiden salaris 
    voor een student(e) gevraagd. 

Tegen 1. Als steun gegeven moet worden, dan gaat de voorkeur naar aanvraag 137, die een lijst  
    bevat en volgens de hoogte van de uitkering zullen onderdelen uitgevoerd kunnen worden. 
2. Er werd doorgegeven dat Prof. Kaplan en Turniansky al aan dit materiaal werken. 

 
 Aanvraag 04-133 - Uitslag van de stemming over het al dan niet toekennen van een uitkering voor 

dit project: 
 

 Voor Tegen Onthouding  
 6 8 0 

Herstemming 0 13 1 
 

Besluit met meerderheid van stemmen: Aan aanvraag 04-133 zal geen uitkering worden  
toegekend. De hoofdredenen: als uit de ter beschikking staande gelden moet worden uitgekeerd,  
dan gaat de voorkeur naar het geven van steun voor andere projecten die de voorkeur kregen  
volgens de indeling van Prof. Kaplan en/of bestaan uit verschillende publicaties, zodat de omvang 
van het project aan de uitkering aangepast kan worden. 
 

4.7. Aanvraag 04-134 - Centrum Onderzoek Geschiedenis Nederlandse Joden –  
 reglementen / conventies van de Joods-Portugese gemeente in Amsterdam (1639-1800) 

    (vervolg bespreking van 11.6.04) 
 
 Interne bespreking: 

Voor 1. De aanvraag is een uitkering waard, ondanks het feit dat het project geen nut heeft  
    voor onze gemeenschap in Israël. Het is materiaal van de Nederlandse Joden, het Centrum  
    bevindt zich in Israël en de publicatie is belangrijk voor de Joden in het algemeen.   

Tegen 1. geen tegen-argumenten. 
 

 Aanvraag 04-134- Uitslag van de stemming over het al dan niet toekennen van een uitkering voor dit 
project: 
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Voor Tegen Onthouding  
14 0 0 

 
Besluit met meerderheid van stemmen: Aan aanvraag 04-134 zal een uitkering worden 

toegekend en het materiaal zal voor advies aan een extern adviseur doorgegeven worden. 
 

 
4.8. Aanvraag 04-137 - Centrum Onderzoek Geschiedenis Nederlandse Joden – Vertaling in het Iwriet 
uit verschillende talen van boeken en artikelen die in Amsterdam geschreven werden  

 (vervolg bespreking van 11.6.04) 
 

 Interne bespreking: 
Voor 1. Het is belangrijk te helpen bij het ontsluiten van verschillende bronnen uit de prachtige 

    geschiedenis van de Nederlandse Joden. 
2. Principieel voor steun en hier kan een uitkering volgens onze mogelijkheden verleend 
    worden en het Centrum zal een publikatie van de volledige lijst of een deel ervan 
    volgens zijn capaciteit verzorgen.     

Tegen 1. Ook dit is een deel van de niet nieuwe projecten van het Centrum en de bijdrage voor  
    de gemeenschap van uit Nederland afkomstigen in Israël is hoogstens marginaal. 

 
 Aanvraag 04-137- Uitslag van de stemming over het al dan niet toekennen van een uitkering voor dit 

project: 
 Voor Tegen Onthouding  
 6 5 2 

Herstemming 7 7 0 
Herstemming 8 5 1 
Herstemming 9 5 0 

 
Besluit met meerderheid van stemmen: Aan aanvraag 04-137 zal een uitkering worden toegekend en 
het materiaal zal voor advies aan een extern adviseur doorgegeven worden. 

 
4.9.  Aanvraag 04-110 - Het Israëlisch Forum voor de vermijding van hart- en  

 vaatziekten – gezondheid en voorkomende activiteit tegen hartaanvallen, enz. 
 
  Prof. Viskoper, contactpersoon voor dit project, heeft afgezien van de mogelijkeid om het  
  project te presenteren en vragen te beantwoorden. 
 
  Beschrijving van het project door de voorzitter:  

Het gaat om een project voor preventieve behandeling op het gebied van de gezondheid 
voor 40plussers en tevens om het krijgen van een "second opinion" en het geven van 
begeleiding aan hart- en vaatpatiënten.  
Dit is allemaal bedoeld voor het algemeen publiek en niet specifiek voor de uit Nederland 
afkomstigen. Prof. Viskoper (geboren in Nederland) plant de publicatie van een “flyer” in 
de Nederlandse taal en zal in het Nederlands kunnen praten met degenen die zich tot het 
Forum wenden voor advies. 
De kosten voor het project voor 4 jaar bedragen ongeveer NIS 2M en uit de Marorgelden 
wordt een bedrag van NIS  360.000 gevraagd = ca. 18% en dat lijkt een redelijk percentage. 
 

Interne bespreking: 
Voor 1. Belangrijk project van preventieve behandeling en als de professor het materiaal  

    in het Nederlands zal schrijven, en met mensen in het Nederlands kunnen  
    praten, dan is dat belangrijk voor een deel van onze gemeenschap in Israël en daarom  
    is het steun waard. 

Tegen 1. Het project krijgt steun van Strauss, Superpharm e.a. (zie op de internet www.2life.co.il)  
    en heeft geen steun uit de Marorgelden nodig. 
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Aanvraag 04-110 - Uitslag van de stemming over het al dan niet toekennen van een uitkering voor dit 
project: 

 
 Voor Tegen Onthouding  
 2 12 1 

 
Besluit met meerderheid van stemmen: Aan aanvraag 04-110 zal geen uitkering worden  
toegekend. De hoofdredenen zijn: project voor het algemene publiek (met misschien een marginaal 
aantal ex-Nederlanders) en gefinancierd door commerciële bronnen zoals Strauss.  
 

5.   Rondvraag 
 
5.1. SPI - KIII - SMO. Er is nu geen up-to-date informatie over het onderwerp. De SMO vergadert 

op dit moment in Nederland en Avraham is daar naartoe gereisd.  
 5.2. De financiële situatie: 
   5.2.1. De SCMI heeft een bankrekening in Israël, bij de Bank Habenleumi Harishon. 

5.2.2. Het accountantskantoor Kamil / Kaufman werd gekozen om ons is vanaf vandaag 1.7.04 
controllers en boekhoudkundige diensten te verlenen.  

  5.2.3. Voor de inschrijving als vreemde firma is één gevolgmachtigde persoon nodig, die het  
   adres voor de correspondentie vormt. 
  Unaniem besluit: Secretaris Barend Elburg wordt gemachtigd om hiervoor ingeschreven te worden. 
  5.2.4. Ies: Het is mogelijk dat bij het sturen van "vette" rekeningen aan de SCMI in het buitenland -

en betaling van daar uit – deze vrij van BTW zullen zijn. 
  5.2.5. Afrekening voor het jaar 2003. Wij hebben NIS 650.000 aan de SPI overgemaakt en 

verwachten een afrekening en conclusie of er een saldo overblijft of niet. 
  5.2.6. Afrekening voor het jaar 2004. Er moet afgerekend en bepaald worden of de uitgaven voor  
   ons hoger dan de voorschotten zijn geweest of omgekeerd. 
  5.2.7. Wij hebben besloten rekeningen te betalen uitsluitend na controle van onze financiële  
   commissie. Bernd en Shalom hebben zeer goed en gedegen werk verricht, maar het blijkt  
   dat dit proces niet efficiënt is. Er werden ideeën naar voren gebracht en ik hoop dat we zondag  
   al met een definitief voorstel voor een andere methode zullen kunnen komen. 
 5.3. Ies: Gisteren werd de derde aanvragenperiode gesloten. Het is niet duidelijk wanneer wij tot de  

 behandeling van die aanvragen zullen komen. De ontvangst van het materiaal moet bevestigd 
worden.  

 Voorzitter: De ontvangst van het materiaal zal zoals vereist binnen een maand bevestigd worden.  
 Het kantoor zal lijsten en een eerste analyse voorbereiden voor de bespreking en het besluiten over 

het tijdsschema op de bestuursvergadering op 15.7. 
5.4. Jacques: De SPI moet nu zijn deel betalen van de huur en ook van de salarissen en het bestuur van de 

SCMI moet zondag een besluit nemen over het bedrag dat ze voor de betaling van rekeningen zal 
overmaken. 

 Bernd: Ik heb met Jacques en Moshe gesproken. Wij hebben een proefbalans gevraagd en tot op 
heden hebben we die niet gekregen. 
Voorzitter: Wij hebben volle vertrouwen in jullie. 
Jacob: Genoeg complimenten, wat gaat er "tachles" gebeuren? Jaacov verzoekt informatie over wat 
er gebeurt met de bezwaren en voorzitter antwoordt hem dat het probleem bekend is en zij zal over 
het onderwerp inlichtingen zal inwinnen. 
Voorzitter: Ik heb complimenten gegeven en ook aangegeven wat er gedaan moet worden. 
 

6. Verslag van de vergadering van de SMO. 
 
 Na de vergadering van de SMO en juist vóór de sluiting van deze vergadering heeft Avraham Roet 

uit Nederland de volgende besluiten van het bestuur van de SMO per telefoon doorgegeven: 
 6.1. De SCMI zal de aanvragen van de tweede ronde verder behandelen. De marginale controle  
  dat alles volgens de wetten en de statuten verloopt zal door vertegenwoordigers van de  
  Nederlandse Ambassade in Israël en door het Nederlandse Ministerie van Financiën verricht  
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 worden. Op grond van een bevestiging van de juistheid van de behandeling zal het bestuur van 
de SMO de besluiten formeel ratificeren als basis voor de betaling van de uitkeringen uit de 
Marorgelden onder beheer van de SMO. 

6.2. Bezwaren zullen bij de SMO ingediend worden en de bezwarencommissie van de SMO zal die 
behandelen. 

6.3. De eis van overgaan naar KPMG is vervallen. 
6.4. Na de tweede ronde zal het contact met de SMO en het Nederlandse Ministerie van Financiën 

    stopgezet worden. 
6.5. Karin Dekker heeft beloofd dat het Nederlandse Ministerie van Financiën alle uitgaven voor de 
  uitvoering van de tweede ronde zal betalen. 
6.6. Er werd voorgesteld om het mandaat van Kamer III te vernieuwen.  
 Dit voorstel kreeg geen meerderheid in het bestuur van de SMO.  
6.7. Philip Staal heeft ontslag genomen als penningmeester van de SMO, maar niet als bestuurslid 

van de SMO. 
 
Barend: Dat klinkt goed, maar laten we geen enkel standpunt innemen en laten we wachten totdat 
we de dingen schriftelijk krijgen en de voorzitter zal er a.s. zondag in haar openingwoorden op 
kunnen ingaan. 
 

7. Sluiting om 20.45 uur 
De voorzitter dankt alle leden en sluit de vergadering.  

 
Dit verslag werd ondertekend door 
 
De voorzitter ____________  op ______________ 
 
De secretaris ____________  op ______________ 

 
 


