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 Stichting Collectieve Marorgelden Israël קולקטיביים בישראל" מרור"העמותה לכספי 
 
Vergadering bestuur SCMI nr.11-2004 
 

VERSLAG 
van de bestuursvergadering van de 

STICHTING COLLECTIEVE MARORGELDEN ISRAËL  
 gehouden op zondag 04.07.2004 in de vergaderzaal, Sd. Jehudith 10, te Tel-Aviv. 

 
 Aanwezig:  

 a. Vertegenwoordigers van de organisaties Naam   Status 

1. Ajalah Marthie Herschler Lid 
2. Irgoen Olei Holland Pim de Vries Plv. 
3. Beth Juliana  Barend Elburg  Lid 
4. Beth Joles  Jacques Richter  Plv. 
5. Tempo Dulu Bernd Struch Lid 
6. Jad Davids Shmuel Dasberg Lid 
7. Yahav Miriam Dubi Lid 
8. Ned. Joodse oorlogswezen in Israël  Shalom Pront Lid 
9. Nini - EMZ Ies Tropp Lid 
10. Stipendium Fonds Ze'ev de Levie Lid 
 b. Onafhankelijke leden   
11.  Ilana Braaf – Snir Lid 
12.  Moshe Harel Lid 
13.  Margalith Shacham Lid 
 c. Genodigden   
 Projectcoördinator Angelien Beumer  
 d. Waarnemers   

 e. Afwezig: 
14. Elah   
15. Centrum Onderzoek Geschiedenis  

Nederlandse Joden 
  

16. Amoeta Lerivchat Jots'ee Holland   
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. 16.05 uur 
1.1.  De voorzitter constateert dat het vereiste aantal bestuursleden volgens de statuten van de SCMI aanwe-

zig is en opent de vergadering. 
 
2. Afrekeningen van SCMI met SPI 

2.1. Er moet afgerekend worden betreffende de voorschotten die wij aan SPI in 2003 betaald hebben. 
2.2. Zoals hierboven wat betreft januari en februari 2004 toen de SMO nog betaalde. 
2.3. Zoals hierboven wat betreft de periode vanaf maart toen de SMO (voorlopig) niet betaalde. 
2.4. Bij elke afrekening moet men een omschrijving en een conclusie krijgen, of wij te veel of te     

 weinig betaald hebben. Volgens die gegevens moeten wij aanvullen of een  
 terugbetaling krijgen. 

Zoals ik op afgelopen donderdag 1.7.04 zei, ondanks het goede werk van Bernd en Shalom is de regeling 
van voorafgaande controles niet efficiënt. 
We hebben een verslag van de accountant van de SPI gekregen met een samenvatting van de maanden 
januari – mei 2004. Penningmeester Moshe Harel heeft een aantal vragen gesteld en details gekregen. 

Archief Philip Staal



Verslag goedgekeurd in vergadering d.d. 12.08.04  
  
2

 
In overleg met Moshe stel ik nu voor: 
a.  Een nieuw voorschot van NIS 180.000 over te maken (van gevraagde NIS 208.000) met de specifi-

catie van de rekeningen en geen algemeen voorschot. 
b.  In juli zal de financiële commissie met de hulp van de nieuwe controller de afrekeningen opmaken 

voor 2003 en de eerste maanden van 2004 tot mei. 
c. Een verslag van de bevindingen en conclusies zal bij het bestuur ingediend worden met het afsluiten 

van de berekeningen. 
 
Moshe: a. Het verschil tussen NIS 180.000 en 208.000 komt van een aantal rekeningen voor reizen voor  
    de SMO die de SPI al rechtstreeks bij de SMO ingediend heeft. 

  b. Rekening houden met het feit dat we in de overeenkomst met het accountantskantoor van 
Kaufman deze activiteit niet inbegrepen hebben. 

 
Er volgt een bespreking waaraan veel bestuursleden deelnemen: 
1. Wij moeten blijven werken met de vorige methode van controle vóór betaling verder gaan en geen 

verdere bedragen betalen, omdat bij de vorige keren de betalingen niet uitgevoerd zijn zoals geeist 
werd (Bernd) 

2. Vooor iedere verdere overmaking en volgens de uitleg van Bernd, moet eerst nagegaan worden wat 
er met de vorige voorschotten gedaan is (Miriam). 

2. De accountant Elias heeft een momentopname gegeven, onze penningmeester heeft ophelderingen 
gevraagd, heeft die gekregen en volgens die gegevens geeft hij een aanbeveling. Wij moeten zijn 
mening respecteren (Barend). 

3. Er zijn gelden overgamaakt en leveranciers hebben hun geld nog niet ontvangen. Ook hebben ze  
NIS 300.000 en daarom stel ik voor een klein bedrag over te maken, tot NIS 20.000 (Shalom). 

4. De SPI werd verzocht een proefbalans te maken en tot mijn spijt duurt dit te lang; tevens werden an-
dere rekeningen op kantoor ontdekt. De controleurs hebben niet alles goedgekeurd, automatische 
overschrijvingen moeten ook gedaan kunnen worden, en nog meer dingen, die "de zaak niet eenvou-
dig maken" (Jacques). 

5. Integriteit vereist dat wij onafhankelijk van andere lichamen moeten zijn en dat over ieder cent ge-
rapporteerd moet worden (Mirjam).  

6. Van het begin af aan gingen we akkoord met de uitvoering door de SPI, want we dachten dat dit de 
meest praktische en efficiënte manier was. Binnenkort zullen we ons van henlosmaken, maar inmid-
dels moeten we van hen gebruik blijven maken zolang de SCMI b.v. nog geen eigen dossier bij de 
inkomstenbelastingen geopend heeft, waardoor zelfstandig werken mogelijk gemaakt wordt (voor-
zitter). 

 
Uitslag van de stemming over het nu betalen van een bedrag van NIS 180.000 + eis van afrekening 
enz. volgens a., b. en c. hierboven:  
      

 Voor Tegen Onthouding  
 8 3 2 

Herstemming 10 2 1 
 
Besluit met meerderheid van stemmen: Een nieuw voorschot van NIS 180.000 zal aan de SPI betaald 
worden met detaillering en eis voor afrekeningen tot eind juli 2004. 
 
Voorzitter: Er zal veel werk zijn voor de financiële commissie. Ik vraag dat jullie rechtstreeks met mij 
in contact blijven. 
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3. Vervolg bespreking en besluiten over de aanvragen van de tweede periode (aanvragen die tot 

31.12.03 binnengekomen zijn). 
  
3.1.  Aanvraag 04-151– Beth Hatfoetsot – Ajskenazische Chazanoet in Amsterdam 
 Aanvraag 04-152 - Beth Hatfoetsot – Portugese Chazanoet in Amsterdam, Londen en New York. 
 Vertegenwoordigers: Rani Finzi, directeur van Beth Hatfoetsot, Yuval Shaked, directeur van het Cen-

trum voor Joodse Muziek bij Beth Hatfoetsot. 
 
 Beide producties zullen gemaakt worden in samenwerking met het Joods Historisch Museum van Am-

sterdam, waarvan de directeur Joël Cahen tot ongeveer 2 jaar geleden onderdirecteur van Beth Hat-
foetsot was. Wij hebben uitstekende contacten met hem.  

 
 Hoofdpunten van project 04-151: 

Herproductie (dubbele CD) van oude platen van het koor van de grote synagoge in Amsterdam en ver-
schillende voorzangers (= chazaniem) die in Amsterdam gediend hebben. De opname van het koor is 
al op een CD uitgekomen en uitverkocht en van de chazaniem nog niet. Alles zal qua sound enz. op 
hedendaags niveau zijn. Het project bevindt zich in een gevorderde fase. Het gaat om twee CD's die 
uitgegeven zullen worden met artikelen over de muziek van Prof. Schleifer en biografieën van de cha-
zaniem en van de leden van het koor. 
 

 Hoofdpunten van project 04-152: 
Dit wordt ook een dubbele CD. Het gaat om een nieuwe productie door chazzaniem, zangers, een koor 
met begeleiding van een klein orkest die originele melodieën van Amsterdam zal laten horen en hun 
versies in de Portugese gemeentes van Londen en New York. 
 
Vragen en antwoorden: 
1. Wat gebeurt er met de inkomsten uit de verkoop van de CD's? Als er toch winsten zullen zijn, dan  
 zullen we andere producties kunnen maken. 

Van de CD met Chazzanoet uit Florence werden 1000 copieën in twee jaar verkocht en dit wordt 
als zeer goed beschouwd. 

2. Is deze activiteit niet inbegrepen in de activiteit (en in het budget) van Beth Hatfoetsot?  
Uitdrukkelijk niet. Beth Hatfoetsot was op het punt om gesloten te worden en de budgets zijn nu 
zeer beperkt. 

3. Wie zijn de steungevende derden? Het Amado-fonds uit Los Angeles en het Levy Lassen-fonds 
uit den Haag. 

4. Waarom wordt dit niet in Nederland gedaan? Ik weet niet wat zij in staat zijn om uit te geven, 
maar ik weet dat wij een hoog niveau aankunnen en ook Joël Cahen is daarvan op de hoogte. Het 
is een feit dat het JHM zich tot ons gewend heeft. 

5. Wat is de bijdrage voor de gemeenschap van uit Nederland afkomstigen in Israël? Ik kan het niet 
schatten of kwantificeren. We hebben in 1996 chazzanoet van Berlijn uitgegeven, van Bombay in 
2000, van Florence in 2001 en dat heeft veel bijgedragen voor degenen die uit die landen afkom-
stig zijn, met inbegrip van een lanceringbijeenkomst waarop wij oliem die uit landen gekomen 
zijn uitnodigen en voor wie dat een soort reünie is. 

6. Waarom hebben jullie je niet tot het Marorfonds in Nederland gewend? Wij hebben van daar niet 
gevraagd (en het komt hen ook niet toe als er sprake is van een activiteit in Israël en niet in Neder-
land). 

7. Waarom pas of juist nu? Wij hebben veel materiaal en ideeën en produceren volgens de mogelijk-
heden. 

 
 Interne bespreking: 
 

Voor 1. Als er materiaal is uit het verleden dat behouden of gereconstrueerd kan worden, dan  
    moet alles in het werk gesteld worden zodat het werkelijk behouden wordt en  
    het is onze plicht om daarbij te helpen. 
2. De projecten zijn niet commercieel. Het zal mooi zijn als de inkomsten de uitgaven  
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    zullen dekken. 
3. In de deelname aan producties zoals deze moet eerbetoon gezien worden en tevens een mo-
rele plicht in de bestemming van Marorgelden. 
4. Wat betreft de opname van de Portugese chazzanoet. Dit is een deel van de pracht  
    van de Nederlandse Joden. Het is een eer voor ons dat het in Israël geproduceerd  
    wordt en het is belangrijk voor Beth Hatfoetsot om op die manier kehillot in de  
    diaspora te helpen in de hernieuwing van hun traditie. 

Tegen 1. Overbodig want ze zullen het in Nederland uit de Marogelden kunnen halen en uit  
    andere bronnen van steun aldaar. 
2. Beide projecten zijn commercieel en van een commercieel lichaam (Voorzitter:  
    dat is niet juist. Beth Hatfoetsot is een stichting zonder winstoogmerk en daarom 
    is het ons toegestaan om uitkeringen aan die organisatie toe te kennen). 

 
 Aanvraag 04-151 - Uitslag van de stemming over het al dan niet toekennen van een uitkering voor 

dit project:  
Voor Tegen Onthouding  

9 2 2 
 

Besluit met meerderheid van stemmen: Aan aanvraag 04-151 zal een uitkering worden toegekend 
en het materiaal zal worden doorgegeven ter verkrijging van advies van een externe adviseur. 

 
Aanvraag 04-152 - Uitslag van de stemming over het al dan niet toekennen van een uitkering voor 
dit project:  

 Voor Tegen Onthouding  
 6 3 4 

Herstemming 7 4 2 
 

Gezien de vereiste meerderheid er niet is (tenminste 9 voor) werd unaniem besloten de komende her-
stemming tot de volgende vergadering uit te stellen en inmiddels aan Rob Meijer te vragen wat de ver-
klaring is van artikel 8.4 van de statuten ("als de stemmen staken"). 
 

3.2. Aanvraag 04-157 – Het Yoga- en Meditatiecentrum Turia 
 Vertegenwoordigers: Moshe Boaz Berg, voorzitter, en Mira Maoz, yoga-instructeur. 
 
 Hoofdpunten van het project: 

Moshe Boaz Berg, Sjoa-overlevende die een psychiatrische behandeling in de Sinai kliniek in Ne-
derland onderging, heeft zich van de trauma's bevrijd met behulp van yoga en meditatie. Hij heeft 
een centrum in Moshav Beth Nir opgericht (naast Kiryat-Gat) waar in de loop der jaren veel leerlin-
gen geweest zijn.  
In dat project wil hij iedere week 15 bewoners van Beth Juliana en Beth Joles en/of andere uit Ne-
derland afkomstigen voor één dag (9 tot 16 uur) van yoga en meditatie uitnodigen. De instructie zal 
hij in het Nederlands geven. Kortom, hij vraagt om bij te dragen uit de yogakennis en -ervaring die 
hij opgedaan heeft. 
 

Vragen en antwoorden: 
 1. Waarom moeten die mensen naar de Moshav gebracht worden en niet andersom, dat jij de  

bejaardentehuizen gaat bezoeken? Er is meer kans op succes als de mensen naar ons 
Centrum komen. Ze breken de sleur, komen naar een rustig oord enz. en bovendien ben 
ik ook al 79 jaar oud en de reizen zullen me moeilijker worden. 

2. Wat is de prijs voor ieder bijeenkomst? NIS 370 p.p. voor het vervoer, het verblijf, een boek (mijn 
gratis bijdrage) en een cassette. 
3.  Waarom zoveel geld? Dat is niet veel geld. Het is een gebruikelijke prijs voor wat men daarvoor 

krijgt. 
4. Yoga is bekend als bezigheid diecontinuiteit vereist. Wat is de waarde van een eenmalige ontmoe-

ting? Tot nu toe heb ik in de loop der jaren duizenden leerlingen gehad (nu 80) en dit is een nieu-
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we activiteit voor Sjoa-overlevenden. Ik zie een waarde in een eenmalige ontmoeting waaraan de 
mensen een beetje kennis, een boek en een cassette voor zelfdoen overhouden.  

5. Van 9 tot 16 uur is niet praktisch voor bewoners van een bejaardentehuis die uit Haifa of Herzliya 
zullen komen. Volgens mij is het praktisch, dat mensen die dat willen voor één keer vroeg zullen 
opstaan. 

6. Deze aanvraag bestaat uit twee delen. Zijn die met elkaar verbonden? Neen. Jullie kunnen de be-
zoeken en/of een nieuw gebouw steunen. 

 
 Interne bespreking: 

Voor 1. Voor dergelijke activiteiten en initiatieven, niet van de bekende organisaties, werd Yahav 
opgericht. Die man heeft een Amoeta en daarom was hij in staat om de aanvraag via zijn 
Amoeta in te dienen. 
2. Waardig project, maar de man heeft hulp nodig om het project beter uit te werken. Hij zal er 
reclame voor kunnen maken in de bejaardentehuizen en via de IOH, ELAH, NINI. 
3. Het is goedkeuring waard, maar de goedkeuring moet voor slechts één jaar gegeven worden.

Tegen 1. Yoga-oefeningen zijn nuttig, uitsluitend met continuiteit. Een eenmalige ontmoeting heeft 
geen enkele waarde en het is zonde van het geld. 
2. Hij stelt geen dienst voor, maar zichzelf. 
3. Eenmalige ontmoetingen voor ongeveer 750 deelnemers per jaar – dat is geen serieuze 
prognose. Het project zal dergelijke omvangen niet bereiken. 

 
Aanvraag 04-157- Uitslag van de stemming over het al dan niet toekennen van een uitkering voor dit 
project:  

 Voor Tegen Onthouding  
 8 4 1 

Herstemming 10 3 0 
 

Besluit met meerderheid van stemmen: Aan aanvraag 04-157 zal een uitkering worden toegekend 
en het materiaal zal worden doorgegeven ter verkrijging van advies van een externe adviseur. 

 
 

3.3. Aanvraag 04-145 – Jechie Am Israel – De Tenach (Bijbel) doen herleven. 
 
 Vertegenwoordiger: Gideon Samuel, directeur van de organisatie. 
 

 Hoofdpunten van het project: 
Rabbijn Uriël Keesing geeft om de week een zeer populaire Tenach-Sjioer in het Nederlands aan een 
vijftigtal deelnemers. Wij zien daarin een belangrijke activiteit van onze organisatie die 7 jaar gele-
den opgericht werd en activiteiten in het hele land organiseert. De activiteit van de Sjioer wordt uit-
gevoerd in samenwerking met de Irgoen Olei Holland, afdeling Jeruzalem.  
 
Vragen en antwoorden: 

 1. Welke zijn de bronnen van financiering van de Amoeta? De Amoeta wordt erkend door  het  
  Ministerie van Onderwijs. Een deel van ons budget komt van het Ministerie van Onderwijs. 

 2. Waarvoor wordt de uitkering uit de Marorgelden bestemd? De uitkering wordt bestemd voor de  
  vergoeding aan Rabbijn Keesing die de Sjioer tot op heden vrijwillig gegeven heeft. Wij willen 
  het aantal Sjioeriem uitbreiden en naar andere plaatsen komen waar hij de Sjioer zal kunnen geven 
  en dat zal het kader van vrijwilligerswerk te buiten gaan.  

3. Kunnen de deelnemers niet betalen? Slechts een symbolische bijdrage en er zijn uitgaven voor het 
    honorarium van de spreker, zijn reizen, de huur van de plaats, fotokopieën van het geleerde  
  materiaal, e.a. 

 4. Wat zijn de kansen op succes? In Jeruzalem staat de Sjioer bekend als groot succes. Over andere  
   plaatsen weten wij het niet en zijn we bereid om het te proberen. 
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Interne bespreking: 
 

Voor 1. Keesing is nu met vervroegd pensioen gegaan en is bereid om Sjioeriem te geven met een 
hogere frequentie dan eens in de twee weken. 
2. Het project antwoordt op bepaalde behoeften van uit Nederland afkomstigen in Israël.  

Tegen 1. De Sjioeriem van Rabbijn Keesing te Jeruzalem zijn welbekend en worden vrijwillig gege-
ven. Waarom zouden we die organisatie en zijn activiteiten moeten steunen? 

 
 Aanvraag 04-145 - Uitslag van de stemming over het al dan niet toekennen van een uitkering voor 

dit project: 
 Voor Tegen Onthouding  
 5 6 2 

Herstemming 6 7 0 
 

Gezien de vereiste meerderheid er niet is (tenminste 9 voor) werd unaniem besloten de komende her-
stemming tot de volgende vergadering uit te stellen. 
 

3.4. Aanvraag 04-150 – Ezra Line – Uitgave van researchwerken en boeken. 
 Vertegenwoordigers: Rabbijn Baruch Mozes en Rabbijn Shlomo Frankenhuis, beiden Rosj-Yeshiva  
 en actief in de organisatie. 
 
 Hoofdpunten van het project: 

De Amoeta Ezra Line bestaat een dertigtal jaren en houdt zich met onderwijs bezig. In het begin ga-
ven ze onder andere brochures uit en later boeken in het Nederlands, vertaling van boeken in het 
Nederlands met het doel om elementaire kennis over de porties van de week over te brengen, kasj-
roet e.a. voor Joden met laag kennisniveau op Joods gebied. 
Alle uit Nederland afkomstigen die op onze Yeshiva en in ons centrum geweest zijn werden in het 
algemeen opgenomen met minimale kennis, terwijl andere yeshivot hen niet wilden accepteren en 
voila, vandaag is Rav Groenewoudt rabbijn in Amstelveen, ik ben zelf Rosj-Yeshiva en eigenaar van 
een zaak, rabbijn Shimon Katz is secretaris van het rabbinaat van Amsterdam, Uri Hecht is de enige 
Sofer Stam in Nederland, anderen werken in het onderwijs in Jeruzalem en in Engeland. Ook rabbijn 
Yehuda Brilleman, die het boek over "Amsterdamse gebruiken" samengesteld en uitgegeven heeft, 
is van onze groep. 
 
Dit is allemaal gebeurd omdat we jongens gestuurd hebben naar de diaspora in Straatsburg en Ko-
penhagen, waar ze geleerd hebben en actief waren in de kehilla. 
 
Hier is er echter sprake van een andere activiteit en wel het motiveren van studenten om het resultaat 
van hun onderzoek op schrift te stellen. Eén van onze begeleiders geeft de begaafden onder hen op-
leiding voor het opstellen, het schrijven, de formulering, enz. Er zijn resultaten en successen. De lijst 
van artikelen en boeken is lang. 
(Boeken, artikelen en een dikke catalogus in het Iwriet en in het Nederlands worden tussen de be-
stuursleden doorgegeven). 
Het belangrijke punt is dat het schrijven jonge mensen bezighoudt en hen de mogelijkheid geeft om 
op eigen benen te staan dankzij hun studie en onderzoek. 
 

Vragen en antwoorden: 
 1. Hoeveel uit Nederland afkomstigen zullen daar iets aan hebben? Een honderdtal uit Nederland  
  afkomstigen komen in aanmerking. De Marorgelden zullen we uitsluitend voor uit Nederland  
  afkomstigen bestemmen.  
 2. Wie waren de schrijvers? Tot nu toe ongeveer 50% uit Israël en ongeveer 50% uit het buitenland – 
  meestal uit Nederland (die zelf Oliem zijn of kinderen van Oliem uit Nederland). 

3. Wat heeft dit te maken met de Montessori-methode? Het leren in de Yeshivot is altijd in kleine of    
 grote groepen. Hier is er sprake van de ontwikkeling van aanleg op persoonlijk niveau zoals in de 

Montessori-methode, waarbij iedere leerling vorderingen maakt volgens zijn eigen ritme.  



Verslag goedgekeurd in vergadering d.d. 12.08.04  
  
7

4. Wie heeft jullie tot nu toe ondersteund? Ezra Line is een grote organisatie die steun krijgt van veel 
bronnen, van Joden uit de Verenigde Staten en Europa (ook uit Nederland). 

5. Bestaat er een verband met het Centrum Onderzoek Geschiedenis Nederlandse Joden? Er is geen 
verband want onze specialisatie en bezigheid zijn op het gebied van de Halacha, een terrein waar zij 
zich niet mee bezig houden. Daardoor is er geen doublure van onze activiteiten en die van hun. 

6. Waarvoor worden de gelden bestemd? Voor stipendia aan begaafde studenten die zich één tot twee 
jaar met Halachische research zullen bezighouden en ten behoeve van het uitgeven van hun re-
search-werk. 

 
 Interne bespreking: 

Voor 1. Die activiteit is steun waard. Ze zijn uit Nederland afkomstigen zoals wij en dat is hun leven 
en hun cultuur. 
2. Er zijnmensen onder ons die niet houden van hun weg. Wij moeten ons hiervan losmaken. 
Zij zijn ook uit Nederland afkomstigen en dit is hun leven. De aanvraag is steun waard.  

Tegen 1. Als het boek van Mevr. Pinkhoff geen steun krijgt, waarom zouden we de publicatie van 
dergelijke boeken steunen. 
2. Het gaat om de derde generatie en om een hoog bedrag. 
3. Het in het Nederlands geschreven materiaal is oud en niet op hoog niveau (dat klopt maar 
het is bedoeld voor wie geen kennis heeft over het Jodendom!) 

 
Aanvraag 04-150- Uitslag van de stemming over het al dan niet toekennen van een uitkering voor dit 
project:  

Voor Tegen Onthouding  
2 9 2 

 
Besluit met meerderheid van stemmen: Aan aanvraag 04-150 zal geen uitkering worden  
toegekend.De hoofdredenen: We hebben niet de indruk gekregen dat het project de gemeenschap 
van uit Nederland afkomstigen dient, maar uitsluitend enkelen onder hen. Een onderscheid moet ge-
maakt worden tussen steun ten bate van de gemeenschap en steun ten bate van de studenten zelf. 
 

3.5. Aanvraag 04-156 – Een sjoel voor Yeshiva-studenten – Bouw van een sjoel 
 Vertegenwoordigers: Yehuda Maoz, secretaris van de Amoeta en Israel Koltov, penningmeester van  
 de Amoeta. 
 
 Hoofdpunten van het project: 

De Amoeta werd ongeveer 6 jaar geleden opgericht. Nu telt ze een honderdtal gezinnen te Kiryat-
Sefer, die een sjoel en een buurthuis in een schuilkelder hebben. We zijn begonnen met het bouwen 
van een gebouw voor de sjoel. Ieder gezin heeft een bijdrage van $ 1.000 gegeven en daarvan heb-
ben we het skelet en de fundamenten gebouwd. We vragen een aanvullende bijdrage van de leden 
voor een bedrag van $ 500 en vragen een supplement uit de Marorgelden. 

 
Vragen en antwoorden: 

 1. Hoeveel uit Nederland afkomstigen zijn er in de gemeenschap? Ongeveer veertig van de  
  100 families zijn zelf uit Nederland afkomstig of kinderen van Oliem uit Nederland. 

2.  Wie zijn de donateurs? $1000 en nog $500 voor iedere familie die lid is, een interdepartementale  
 commissie, de commissie van nalatenschappen en wij hebben ons ook gewend tot particulieren in  
 de hele wereld. 
3. Als jullie een kleiner bedrag krijgen dan het gevraagde bedrag? Dan zullen we het project langza-

mer uitvoeren. 
 

 Interne bespreking: 
Voor 1. Het moet gesteund worden. Het is een deel van hun behoeften. 

2. Principieel voor en hier ook met de salamiworst-methode zullen we de hoogte van de uitke-
ring naar onze mogelijkheden kunnen aanpassen. 

Tegen 1.  Het is tegen alles waarin ik geloof. 
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2.  Als we hier steunen, dan zullen er nog meer en meer komen. 
3.  Onze maatstaven zijn niet consequent. Niet voor uitgave van boeken en wel voor stenen? 

 
Aanvraag 04-156- Uitslag van de stemming over het al dan niet toekennen van een uitkering voor dit 
project:  

Voor Tegen Onthouding  
10 3 0 

 
   Besluit met meerderheid van stemmen: Aan aanvraag 04-156 zal een uitkering worden toe-

gekend en het materiaal zal worden doorgegeven ter verkrijging van advies van een externe 
adviseur. 

 
3.6.  Aanvraag 04-166 – Ajalah – Uitbreiding van de steun zonder leden van de Irgoen. 

 
  Vertegenwoordigers: Marthie Herschler, voorzitter en Rivka Rachman, vice-voorzitter. 
 
 Hoofdpunten van het project: 

Ajalah is een belangenorganisatie voor WUV-, WUBO-gerechtigden e.d. voor Sjoa-overlevenden. 
De Nederlandse wet is ingewikkeld en veel gerechtigden vinden het moeilijk te begrijpen wat hen 
"toekomt" en waarvoor. Onze organisatie is zeer waardevol voor WUV-gerechtigden in Israël. Die 
gerechtigdheid is gebaseerd op het verband tussen het fysieke of psychologische verschijnsel van 
nu en wat diezelfde persoon tijdens de Sjoa doorgemaakt heeft. Dit verband is soms moeilijk te 
debepalen. De Ajalah-organisatie werd in 1986 door Riek Levie opgericht, parallel met de VBV in 
Nederland. We hebben ongeveer 600 leden die op aanvraag bijstand krijgen en een blad dat twee 
keer per jaar verschijnt. Tevens behandelen wij onderwerpen die alle gerechtigden gemeen heb-
ben. 5 jaar geleden zijn onze voorgangers in het bestuur begonnen met de behandeling van artikel 
3, 20 van de WUV betreffende betaling voor de inschrijving en het verblijf in bejaardentehuizen. 
In die regeling waren er heel onterechte aspecten. Pas eind 2003 kreeg het onderwerp de gewenste 
regeling.  
 
Wij hebben Dolmangelden gekregen voor de bekostiging van juridisch advies over algemene on-
derwerpen en voor persoonlijke problemen van onze leden, volgens bestemming. Maar ook WUV-
gerechtigden die geen lid zijn van de organisatie hebben problemen. Wij hebben veel kennis en 
ervaring opgedaan en willen alle 1200 WUV-ontvangers in Israël bereiken. Onze organisatie heeft 
geen middelen voor die activiteit en daarom vragen wij hiervoor steun uit de Marorgelden.  
We hebben al 8 oriëntatiedagen georganiseerd op IOH-afdelingen, in bejaardentehuizen enz., we 
maken huisbezoeken, we onderhouden telefonische contacten, we willen het bescheiden blad uit-
breiden zodat het meer informatie zal bevatten. We zijn al begonnen met de vertaling van het blad 
in het Iwriet, omdat niet alle WUV-ontvangers Nederlands begrijpen. Ook aan de bewoners van de 
bejaardentehuizen Beth Juliana en Beth Joles reiken we een helpende hand, want ze hebben soms 
moeite met het begrijpen van de inhoud van de correspondentie die ze van de PUR ontvangen. 

 
 Vragen en antwoorden: 
 1.  Hoe gaan jullie alle 1200 WUV-ontvangers bereiken? We hebben uitsluitend ons adressenbe-

stand. Anderen proberen we te bereiken en ons aan hen voor te stellen. 
 2. Het NIK en de Clientenraad zijn er, waar heeft men Ajalah voor nodig? Het NIK is een plaatselij-

ke vertegenwoordiging van de PUR die de PUR dient, Clientenraad is een lichaam dat algemene 
onderwerpen kan behandelen, maar niet voor persoonlijke omstandigheden van WUV-ontvangers. 
Ajalah kan dingen doen en zich bezig houden met onderwerpen die beide niet kunnen behandelen 
en er zijn veel voorbeelden. 

 3. Waaruit bestaat de hulp van Ajalah aan de mensen? De mensen weten niet altijd waartoe ze ge-
rechtigd zijn, anderen begrijpen de correspondentie van de PUR niet, wij zien situaties die behan-
deling of wijziging van de wet of statuten nodig maken en in de loop der jaren heeft onze organi-
satie dergelijke situaties met succes behandeld. 
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 4. Zijn er nog Dolmangelden over en kunnen jullie die niet voor andere doelen gebruiken? Wij heb-
ben die vraag nog niet gesteld. 

 5. Hoe denken jullie alle mensen te bereiken die nu geen lid zijn van Ajalah? We zijn momenteel in 
de fase van het uitwerken van een programma voor dit doel. We zullen het NIK vragen om een ar-
tikel over ons te publiceren in het "NIK's Nieuws", dat alle mensen bereikt die vergoedingen uit 
Nederland ontvangen. We zullen de IOH ook vragen om het in ALEH te publiceren en misschien 
zullen we ook advertenties in de algemene kranten zetten. 

 
    Interne bespreking: 

Voor 1. Ajalah is een organisatie van consumenten die zichzelf bewezen heeft met resultaten. Als nu 
geprobeerd wordt om het aantal daarvan meegenietenden te verhogen – is het onze plicht om 
dit uit Marorgelden te steunen. 
2. De organisatie steunt WUV-gerechtigden en het gevraagde bedrag is niet groot.   

Tegen 1. In het kader van het NIK is er genoeg bijstand en steun en de organisatie is overbodig. 
2. Ze hebben een groot saldo over uit de Dolmangelden. Daarom moeten ze eerst proberen een 
goedkeuring te krijgen voor gebruik voor een ander doel.     

 
Aanvraag 04-166- Uitslag van de stemming over het al dan niet toekennen van een uitkering voor dit 
project:  

Voor Tegen Onthouding  
10 1 1 

 
  Besluit met meerderheid van stemmen: Aan aanvraag 04-166 zal een uitkering worden toegekend 

en het materiaal zal worden doorgegeven ter verkrijging van advies van een externe adviseur. 
 
 4. Kamer III – SMO 
 4.1. Zolang we de besluiten van 1.7.04 niet schriftelijk gekregen hebben heeft het geen zin om een  
  bespreking te beginnen. 
 4.2. Aanvragendossiers waarover bezwaren ingediend werden. Mocht het ons blijken, dat voor ieder  
  bezwaar aan Kamer III, zonder verband met de annulering van het mandaat, het recht bestaat om  
  ons standpunt te laten horen, dan moeten we instemmen met de onmiddellijke overbrenging van de  
  dossiers. 
 
 5. Sluiting van de vergadering om 20.30 uur. 
 De voorzitter dankt alle aanwezigen en sluit de vergadering.  
 

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

 
 
 


