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 Stichting Collectieve Marorgelden Israël קולקטיביים בישראל" מרור"העמותה לכספי 
 
Vergadering bestuur SCMI nr.13-2004 
 

VERSLAG 
van de bestuursvergadering van de 

STICHTING COLLECTIEVE MARORGELDEN ISRAËL  
 gehouden op zondag 18.07.2004 in de vergaderzaal, Sd. Jehudith 10, te Tel-Aviv. 

 
 Aanwezig:  

 a. Vertegenwoordigers van de organisaties Naam   Status 

1. Ajalah Marthie Herschler Lid 
2. Elah Gidi Peiper Lid 
3. Irgoen Olei Holland Pim de Vries Plv. 
4. Beth Juliana Barend Elburg Lid 
5. Beth Joles Judith Millul Lid 
6. Centrum Onderzoek Geschiedenis  

Nederlandse Joden 
Alfred Drukker Plv. 

7. Tempo Dulu Bernd Struch Lid 
8. Jad Davids Shmuel Dasberg Lid 
9. Yahav Miriam Dubi Lid 
10. Ned. Joodse oorlogswezen in Israël Shalom Pront Lid 
11. NINI-Emz Ies Tropp Lid 
12. Amoeta Lerivchat Jots'ee Holland Nathan Barzilay Plv.  
13. Stipendium Fonds Ze'ev de Levie Lid 
 b. Onafhankelijke leden   
14.  Ilana Braaf – Snir Lid 
15.  Margalith Shacham Lid 
16.  Jacques Pri Gal Lid 
 c. Genodigden   
 Projectcoördinator Angelien Beumer  
 d. Waarnemers   

 e. Afwezig: 
17.  Moshe Harel 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 volgens de statuten van de SCMI vereiste aantal bestuursleden precies 

aanwezig is en opent de vergadering. Later komen nog 4 bestuursleden bij. 
1.2. Een hartelijk proficiat voor Moshe Harel, die afwezig is wegens de besnijdenis van een kleinzoon die nu 

plaatsvindt. Hij heeft ons gebak gestuurd dat momenteel verdeeld wordt.  
1.3. De voorzitter deelt Shalom Pront het besluit mee over project 04-104, ingediend door de organisatie die 

hij vertegenwoordigt, want het is gebleken dat het besluit hem op donderdag niet doorgegeven werd. Er 
werd unaniem besloten dat principieel een uitkering aan project 04-104 zal worden toegekend. Daarom 
zal het materiaal worden doorgegeven aan de externe adviseur. Er werd aanbevolen, dat de organisatie 
dringend een gedetailleerd werkprogramma zal voorbereiden en bovendien werd een aanbeveling gedaan 
dat jullie samengaan met project 04-125 dat ons nog niet gepresenteerd werd, maar volgens het 
ingediende materiaal willen zij ook in Nederland onderzoeken wat met het bezit van de oorlogswezen 
gedaan werd. 

 
 
 

Archief Philip Staal
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2. Goedkeuring van de verslagen van de vergaderingen van 10.06, 11.06 en 01.07. 
 
2.1. Verslag van de vergadering van 10.06.04. 

In het licht van de opmerkingen van Elly Maoz en Ies Tropp werd besloten dat de opening van de 
woorden van Elly Maoz in de presentatie van project 04-131 precies uit de woordelijke weergave zal 
worden overgenomen.  
Na het sturen van de Nederlandse vertaling aan de leden werden geen nieuwe opmerkingen ontvangen. 
Unaniem besluit: het verslag van de vergadering van 10.06.04 wordt nu definitief door het bestuur van 
de SCMI goedgekeurd. 
 

2.2. Verslag van de vergadering van 11.06.04. 
Na het sturen van de Nederlandse vertaling aan de leden werden geen nieuwe opmerkingen ontvangen. 
Unaniem besluit: het verslag van de vergadering van 11.06.04 wordt nu definitief door het bestuur van 
de SCMI goedgekeurd. 

 
2.3. Verslag van de vergadering van 01.07.04. 

Nader onderzoek over het onderwerp de resultaten van stemmingen "als de stemmen staken" heeft 
geleerd dat de herstemmingen rechtsgeldig waren. 
Unaniem besluit: het verslag van de vergadering van 01.07.04 wordt nu door het bestuur van de SCMI 
goedgekeurd met inachtneming van de veranderingen die op 15.7 genotuleerd werden. 

 
2.4. Daar de Nederlandse vertaling van de verslagen van de vergaderingen van 1.7 en 4.7 voor de leden 

nog niet gereed lag, wordt de goedkeuring ondergeschikt aan het krijgen van nieuwe opmerkingen, 
voor zover nieuwe opmerkingen op de volgende vergadering zullen opkomen, na ontvangst van de 
vertaling. 

 
3. Nieuws over de SMO, Kamer III, het vervolg van de tweede ronde, enz. 
 
 Voorzitter: De recente informatie die Barend Elburg telefonisch van Karin Dekker ontving en de 

reactie van het DB (na telefonisch en e-mail overleg) hebben jullie gevonden in de brief die op 12.7 
naar Karin Dekker gestuurd werd. De voorzitter herhaalt de hoofdpunten en de opmerkingen die wij 
in die brief tot uitdrukking hebben gebracht, met inbegrip van onze verontwaardiging over het niet 
teruggeven van het mandaat aan Kamer III. 
Ze'ev de Levie: Waarom hebben wij ertoe ingestemd dat de bezwaren van de tweede ronde bij de 
SMO zouden worden besproken? De SMO heeft niets te maken met de besluiten van de tweede 
ronde. Alle besluiten zullen van SCMI zijn, reden waarom de bezwaren door de bezwarencommissie 
van de SCMI behandeld moeten worden. De SMO zal het ook niet halen om voor eind 2004 de 
bezwaren van de tweede ronde te behandelen en dat zal dan en reden kunnen zijn om ze in 2005 nog 
aan te laten blijven. De SMO zal geld ten behoeve daarvan bevriezen en het geld zal pas vrijkomen na 
besluiten over de bezwaren. Wij moeten eisen dat de bezwaren van de tweede ronde bij de SCMI 
zullen worden besproken. 
 Barend Elburg: 50% van het totale bedrag van € 16.6 M is bedoeld om de gemeenschap met ingang 
van 2005 gedurende vele jaren ten dienste te staan. Daarom is het niet belangrijk wanneer de SMO het 
laatste saldo zal overmaken. Wij zullen voldoende hebben op de rekeningen van de SCMI voor het 
komende jaar. 
Voorzitter: Na een (te) lange tijd beveelt de SPI nu 4 kandidaten aan als leden van de 
bezwarencommissie van de SCMI. Het is de bedoeling dat ik de kandidate-voorzitter ontmoet maar 
zij bevindt zich momenteel in het buitenland. 
Zeev: het is mogelijk om de resultaten van de eerste en de tweede ronde samen te publiceren. 
Andere leden geven hun mening over de vreemde situatie waarin de SCMI zal werken en beslissen, 
minfin uitsluitend de rechtsgeldigheid van de procedures zal controleren, de SMO besluiten zal 
goedkeuren tot het vrijmaken van de betalingen van uitkeringen en bezwaren zal behandelen. 
Betreffende de dekking van de uitgaven van de tweede ronde: wij hebben volledige dekking geëist. 
 Barend Elburg: Na de weigering van de SMO om in te stemmen met de paragrafen in de brief van de 
SG, hebben CJO, SPI uitdrukkelijk besloten hun instemming tot die paragrafen niet in te trekken. Ik 
adviseer dat wij ook zo handelen. 
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Voorzitter: Het alternatief dat momenteel voor ons ligt geeft blijk van een grote mate van vertrouwen 
van het minfin in ons. Momenteel valt er niets anders te doen dan op de reactie van het minfin te 
wachten. 
 
 

4. Publicatie van een verslag over de besluiten in de eerste ronde. 
Voorzitter: De inhoud van het document werd hier lang geleden goedgekeurd. De SMO heeft haar 
goedkeuring afhankelijk gesteld van de inlassing van een zin over de annulering van het mandaat van 
Kamer III na de eerste verdelingsperiode. Ik verzet mij tegen die zin in dit verslag, omdat het 
onderwerp niet behoort tot de periode waarover verslag zal worden gedaan. 
 Gidi Peiper: Voor ons is het beter wijs te zijn dan gelijk te hebben. Laten we de zin inlassen en de 
SMO zal de publicatiekosten dragen, met inbegrip van advertenties in de kranten. 
 Jacques Pri Gal:  Een kleine advertentie die wijst op de informatie op een website op de internet zal 
voldoende zijn. 
 Veel leden: De publicatie is al te laat en mag niet opnieuw worden uitgesteld. 
 De voorzitter stelt voor:  
a. Publicatie zonder uitstel door de SCMI zonder de zin over de annulering van het mandaat van 
Kamer III. Het verslag zoals het door het bestuur goedgekeurd werd zal in het briefhoofd uitsluitend 
de naam SCMI dragen. 
b. Het publicatieplan zoals dat op de vergaderingen van 20.5.04 en 4.3.04 werd goedgekeurd (het 
verslag zal worden gestuurd aan alle organisaties die aanvragen ingediend hebben en aan de 
organisaties binnen de gemeenschap zal worden voorgesteld het verslag te verspreiden onder hun 
leden, terwijl de SCMI de productie- en verspreidingskosten zal dragen). 
c. Momenteel voegen we hieraan toe: publicatie van een kleine advertentie in de landelijke kranten, 
waarin bericht wordt over de beschikbaarheid van het verslag op de website van de SCMI. 
(Jacques Pri Gal: In de Jerusalem Post is er een gratis rubriek voor mededelingen van organisaties, 
misschien ook in andere kranten). 
d. De SCMI zal de kosten moeten dragen. 
Ies Tropp: Waarom hebben wij tot nu toe niet gepubliceerd en waarom nu. Hij vraagt om overleg met 
de juridische adviseur. Zijn mening krijgt geen steun. 

 
 Uitslag van de stemming over een kader voor de publicatie van het verslag volgens a - d hierboven: 

Voor Tegen Onthouding  
10 2 2 

 
Besluit met meerderheid van stemmen: Het verslag over de besluiten in de eerste verdelingsperiode 
zal zo snel mogelijk volgens het bovenstaande worden gepubliceerd. 
 

5. Recente informatie van de accountant Ilan Kamil. 
De voorzitter deelt mee dat één document uit Nederland ontbreekt ten behoeve van de inschrijving 
van de SCMI als vreemde vennootschap in Israël. Dat document werd reeds uit Nederland 
opgestuurd. Ten behoeve van de afrekening zal de accountant Ilan deze week de accountant van de 
SPI, Elias, ontmoeten en daarna zal hij verslag doen. Angelien Beumer zal ervoor zorgen dat ze het 
verslag krijgt en het ter informatie aan de leden van het DB wordt doorgegeven.  
Ies Tropp:  Aan de leveranciers laten weten dat ze de rekeningen op naam van de SCMI indienen. De 
voorzitter vraagt Angelien om dit aan de accountant over te brengen en dat hij zal adviseren vanaf 
wanneer dit mogelijk is.  
 

6. Aanvulling van commissies. 
Voorzitter: Ik vraag kandidaten voor de financiële commissie. 
Miriam Dubi: Twee "yesmen". De voorzitter protesteert. 
Shalom Pront: Ik wil Miriam Dubi en Tswi Herschel voorstellen. 
Ies Tropp: Ik stel voor de mensen die hun ontslag ingediend hebben te overtuigen om dit in te 
trekken. 
Barend Elburg: Met de benoeming van een accountant / controller eindigt de rol van de financiële 
commissie in de controle van rekeningen enz. en dat kan het hen makkelijker maken. 
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Een accountant / controller maakt een afrekening over de voorschotten die we betaald hebben en 
daarmee zullen we een juist beeld hebben van de situatie en van wat gedaan werd.  
Leden dringen er bij Bernd Struch en Shalom Pront op aan om hun ontslag in te trekken. 
Voorzitter: Als jullie bereid zijn de zaak te overwegen tot na de pauze of tot de volgende 
vergadering, zal ik met plezier momenteel geen besluiten vragen. 
 
Voorzitter: Nu vraag ik kandidaten voor de begeleidingscommissie.  
Shalom Pront: Ik stel Tswi Herschel voor. Tswi deelt meteen mee dat hij geen benoeming zal 
kunnen aannemen wegens veelvuldig verblijf in het buitenland. 
Voorzitter: Misschien is Nathan Barzilay bereid? 
Ook Shmuel Dasberg is bereid om kandidaat te zijn. 
Er zal worden overlegd met Nathan Barzilay of hij bereid is zich kandidaat te stellen en afhankelijk 
hiervan zullen we na de pauze of op de volgende vergadering verder gaan. 
 
Na de pauze is gebleken dat nog geen antwoorden ontvangen werden en daarom werden stemmingen 
over beide benoemingen tot de volgende vergadering uitgesteld.  
 

7. Eerste verslag over de aanvragen van de derde ronde (ontvangen tot 30.6.04) 
 
7.1. Barend Elburg: Voor de derde ronde werden 28 aanvragen ontvangen. Vandaag zien we de 
namen en de bedragen voor de eerste keer. Ik stel voor dat het kantoor en de begeleidingscommissie 
het bekijken en op de volgende vergadering op 12.8 een tijdsschema voorstellen voor behandeling en 
besprekingen: 
 
7.2. De Amoeta "Ned. Joodse Oorlogswezen in Israël" heeft een aanvraag ingediend voor de derde 
periode over de Claims Conference en vraagt die als dringende aanvraag te beschouwen. 
Voorzitter: Daar hierover slechts door het bestuur kan worden beslist, wordt de aanvraag nu aan de 
leden uitgedeeld om die thuis te bekijken met het oog op een besluit op de volgende vergadering op 
12.8. 
 

8. Vervolg bespreking en besluiten over de aanvragen van de tweede periode (aanvragen die tot 
31.12.03 ontvangen werden). 

 
8.1 Aanvraag 04-146 - Synagoge Menorat Hamaor – Bouw van een sjoel en een  

gemeenschapscentrum 
   

Jacques Pri Gal: Ik adviseer om een excuusbrief aan die Amoeta te schrijven over het uitlopen van 
het tijdschema en het verlaten van de vergadering door een aantal leden om de laatste trein naar het 
noorden te halen. 
 
De leden gaan akkoord en de secretaris zal de brief sturen. 
Shalom Pront: Alon Franks opa was mijn oom. Wat hier gezegd werd over "niet goede smaak" in de 
aanvraag om vereeuwiging was niet op zijn plaats en heeft Alon zwaar beledigd. Ik vraag om die 
aanvraag te bespreken zonder verband met de vereeuwiging. 
 
Momenteel wordt overgegaan tot het vervolg van de bespreking over die aanvraag en tot stemming. 
Bij opening van de bespreking memoreert de voorzitter de hoofdpunten van het project en de 
hoofdpunten van de antwoorden van de vertegenwoordigers van de organisatie. 
 

Interne bespreking: 
Voor 1. Als we een uitkering voor aanvraag 04-156 – Synagoge te Kiryat-Sefer - goedgekeurd 

hebben, dan is er geen reden voor afwijzing van deze aanvraag om steun aan dit 
gemeenschapscentrum in een andere concentratie van uit Nederland afkomstigen in een andere 
stad. 
2. Voor het terrein "religie" is tot nu toe weinig gegeven (omdat in de eerste periode slechts 
één aanvraag ontvangen werd voor een erg klein bedrag) en ook voor dit terrein past het dat 
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we uitkeringen toewijzen.  
Tegen 1. 9 families uit 100 vormen een minderheid die geen uitkering rechtvaardigt. 

2. Waarom hebben deze mensen plots besloten dat onze gemeenschap uitgerekend in Beth 
Shemesh en uitgerekend in hun sjoel een cultureel of vereeuwigingscentrum zal willen? 

 
 Aanvraag 04-146 - Uitslag van de stemming over het al dan niet toekennen van een uitkering voor 

dit project: 
Voor Tegen Onthouding  

4 11 1 
 

Besluit met meerderheid van stemmen: aan aanvraag 04-146 zal geen uitkering worden toegekend. 
De hoofdredenen: In de doelgroep is slechts een klein aantal uit Nederland afkomstigen. Voor een 
cultureel centrum voor uit Nederland afkomstigen is Beth Shemesh niet per se de geschikte plaats 
zonder enige afstemming vooraf met de organisaties van de gemeenschap. 
 
Zeev de Levie: Tijdens de “hearing” van bovengenoemd project zijn foto’s gemaakt van de 
aanwezigen. Het lijkt mij niet juist dat onze vergaderingen gefotografeerd of gefilmd worden. 
Voorzitter: Jij hebt gelijk, in het vervolg zullen we dit niet toestaan. 
 

8.2. Nu wordt overgegaan tot herstemmingen om de vereiste meerderheid te bereiken. 
Bij opening van de bespreking van elke aanvraag memoreert de voorzitter de hoofdpunten van het 
project en de hoofdpunten van de antwoorden van de vertegenwoordigers van de organisaties. 

 
8.3.Aanvraag 04-152 - Beth Hatfoetsot – Portugese Chazanoet in Amsterdam, Londen en New York. 

(Vervolg bespreking van 4.7.04) 
  

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

 Voor Tegen Onthouding  
Tweede 

herstemming 
5 4 6 

Derde 
herstemming 

10 4 2 

 
Besluit met meerderheid van stemmen: Aan aanvraag 04-135 zal een uitkering worden toegekend en 
het materiaal zal voor advies aan een extern adviseur worden doorgegeven. 

  
8.4. Stemming over de twee aanvragen van Beth Hatfoetsot 04-151 en 04-152. 

 
Bij het nemen van een uiteindelijk besluit over de twee aanvragen van Beth Hatfoetsot, wordt 
overgegaan tot de bespreking van de twee aanvragen van de organisatie en stemming over het 
veranderen van "ja, voorwaardelijk" in "ja" of "neen" voor het toekennen van een uitkering. 
Bij de opening van de bespreking memoreert de voorzitter de hoofdpunten van de projecten. 
Na een korte bespreking, waarbij een aantal leden als hun mening uiten dat deze tussenstap 
overbodig is, gaat men over tot stemming. 

 
 Uitslagen van de stemming over het al dan niet toekennen van een uitkering voor alle aanvragen van 

"Beth Hatfoetsot" die "voorwaardelijk" goedgekeurd werden: 
Voor Tegen Onthouding  

14 2 0 
 

Besluit met meerderheid van stemmen: aan aanvragen 04-151, 152 zullen uitkeringen worden 
toegekend en het materiaal zal voor advies aan een extern adviseur worden doorgegeven. 

 
8.5. Aanvraag 04-145 – Am Israël Echad – Tenachlessen (vervolg bespreking van 4.7.04). 
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 Vervolg interne bespreking:  

Voor 1. Geen nieuwe PRO argumenten. 
Tegen 1.  Het is een grote organisatie die betaalde mensen in dienst heeft voor het geven van 

cursussen en de activiteit (tot nu toe vrijwillig) van Rabbijn Keesing ook onder haar beheer wil 
nemen.  
2. Er is geen teken van duidelijke vraag op andere plaatsen. De vertegenwoordiger heeft 
gezegd: "Wij zijn bereid om het te proberen". 

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

 Voor Tegen Onthouding  
Tweede 

herstemming 
2 12 2 

 
Besluit met meerderheid van stemmen: aan aanvraag 04-145 zal geen uitkering worden toegekend. 
De hoofdreden: Er is geen aanwijzing, bewijs of begin van activiteit om tot vraag hiervoor buiten 
Jeruzalem te komen. Als de activiteiten van de organisatie al in het hele land plaatsvinden, dan moet 
de organisatie beginnen na te gaan of er uberhaupt vraag is. 

 
8.6. Stemming over de 8 aanvragen van het Centrum Onderzoek Geschiedenis Nederlandse Joden – 

04-132 tot 04-139 
 
 Ter afronding van de beslissing over de 8 aanvragen van het Centrum Onderzoek Geschiedenis 

Nederlandse Joden wordt overgegaan tot bespreking van de 5 aanvragen van de organisatie die 
"voorwaardelijk" goedgekeurd werden en stemming over het veranderen van "ja voorwaardelijk" in 
"ja" of "neen" voor het toekennen van een uitkering. 
Bij de opening van de bespreking memoreert de voorzitter de hoofdpunten van de projecten waarvan 
sprake. 

  
 Vervolg interne bespreking:  

Voor 1. Voor goedkeuring van alle 5 omdat het in een deel van die projecten om een belangrijke 
activiteit gaat en het bedrag betrekkelijk klein is en in een ander deel om projecten die niet 
minder belangrijk in onze ogen zijn (want we hebben goedgekeurd) en omdat het mogelijk is 
om het gehele bedrag of een deel ervan uit te keren en slechts een deel zullen uitvoeren (enkele 
uit de hele lijst van boeken enz.) 
2. Deze methode is zinloos. Wij hebben een deel van de aanvragen goedgekeurd en een ander 
deel niet. De goedgekeurde aanvragen werden als geschikt beschouwd en op het moment van 
de bepaling van het bedrag wordt de hoogte van het bedrag bepaald volgens de resultaten van 
de controle van de adviseur en volgens onze mogelijkheid. 

Tegen 1.  Voorstel om 04-139 – het bibliotheekproject - te laten vallen. 
  

Uitslag van de stemming over het toekennen van een uitkering voor de vijf principieel goedgekeurde 
aanvragen van de organisatie "het Centrum Onderzoek Geschiedenis Nederlandse Joden": 

Voor Tegen Onthouding  
11 2 2 

 
Besluit met meerderheid van stemmen: aan aanvragen 04-134, 135, 136, 137, 139 zullen  uitkeringen 
worden toegekend en het materiaal zal voor advies aan een extern adviseur worden doorgegeven. 
 

9. Tweede fase van de besprekingen over de aanvragen van de tweede periode – over de hoogte van de 
uitkering en voorwaarden – als die gesteld zullen worden – voor de aanvragen die in de vorige fase 
goedgekeurd werden als geschikt voor uitkering.  
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 Voorzitter: De gang van zaken ten aanzien van de bespreking en van de stemming zal gelijk zijn aan 
die van de eerste verdelingsperiode. 

 De hoofdpunten van het project en de tijdsduur, het gevraagde bedrag door de organisatie en het 
door de adviseur aanbevolen bedrag zullen worden gememoreerd, de leden zullen hun mening uiten 
door het bepalen van een voorgesteld bedrag. De alternatieven zullen in stemming worden gebracht. 

 Ider zal 1x stemmen en wel voor het bedrag dat hij of zij wil toekennen. Als de vereiste meerderheid 
er niet is, dan worden bij herstemmingen de alternatieven die het hoogste aantal stemmen zullen 
krijgen in herstemming worden gebracht. De vastgestelde bedragen zijn dan nog niet definitief. Aan 
het einde van de besprekingen over de hoogte van de uitkering voor iedere aanvraag zal het bestuur 
onderzoeken of in totaal aan deze wensen voldaan kan worden of dat het totaal van deze wensen het 
voor deze periode beschikbare bedrag overschrijdt en het nodig zal zijn te “snijden”. Dit alles 
precies zoals in de eerste verdelingsperiode. 

 Ies Tropp: Ik ben er niet toegekomen om de verslagen van de adviseur te bestuderen want ik heb de 
vertaling pas enkele dagen geleden ontvangen.  

 Voorzitter: Laten we beginnen met de bespreking van elke aanvraag op zichzelf en indien nodig 
zullen jullie opmerkingen kunnen maken. 

 
9.1. Aanvraag 04-102 – Yahav – Kibboets Sjloechot – Merkaz Dorot 

 
a. Yahav is eigenlijk buiten beeld geraakt. De uitvoering zal plaats vinden onder beheer van  de sinds 

1982 bestaande Amoeta "Ner Tamid" van kibboets zelf. 
b. De adviseur wordt verzocht de verslagen van de Amoeta te controleren en verslag te doen. 
c. De adviseur gaat uit van $ 700 voor de kosten van de bouw per vierkante meter. Gidi Peiper - 

architect – beweert dat dit bedrag niet reëel en te laag is.  
 
 De bespreking over de hoogte van de uitkering wordt uitgesteld tot de volgende vergadering en tot 

het krijgen van het verslag van de adviseur volgens paragraaf b. 
 

9.2. Aanvraag 04-105 – Keren Hanatsiev – Meubilering van de sjoel 
 
 In het kader van de bepaling van de hoogte van het bedrag van de uitkering werden de volgende 

gemotiveerde bedragen genoemd en in stemming gebracht. 
  

 Uitslag van de stemming over de hoogte van het bedrag van de uitkering – een eenmalig bedrag voor 
een eenmalig project. 

 
 Voor Stemmen 

1. NIS 166.500 precies volgens de berekeningen van de adviseur 1 
2. NIS 210.000 precies volgens de aanvraag 1 
3. NIS 100.000 volgens het % uit Ned. afkomstigen en hun 

nakomelingen, naar boven afgerond 
11 

 
Besluit met meerderheid van stemmen: aan aanvraag 04-105 zal een eenmalige uitkering van  
NIS 100.000 worden toegekend  

 
9.3. Aanvraag 04-107 – Het Jeruzalems centrum voor publieke en politieke zaken – Publicatie van een 

onderzoek over antisemitisme en antizionisme in Nederland 
 
 In het kader van de bepaling van de hoogte van het bedrag van de uitkering werden de volgende 

gemotiveerde bedragen genoemd en in stemming gebracht. 
  

 Uitslag van de stemming over de hoogte van het bedrag van de uitkering – een eenmalig bedrag voor 
een eenmalig project. 
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 Voor Stemmen Bij herstemming 

1. NIS 0 omdat het Centrum niet weinig eigen middelen 
heeft 

3 3 

2. NIS 100.000 als ons relatief deel 3 2 
3. NIS 120.000 zoals hierboven maar iets meer 1 -- 
4. NIS 155.000 volgens aanbeveling van de adviseur, en op 

voorwaarde van eigen bijdrage NIS 30K 
6 9 

5. NIS 185.000 volgens aanbeveling van de adviseur, zonder 
zijn aanbeveling van eigen bijdrage  

1 -- 

 
Besluit met meerderheid van stemmen: aan aanvraag 04-107 zal een eenmalige uitkering van  
NIS 155.000 worden toegekend en op voorwaarde dat de organisatie zelf NIS 30.000 als eigen 
bijdrage toewijst. 

  
 
9.4. Aanvraag 04-109 – Amoeta Vatikei Hagalil – Toerkiez – Kunsttherapie 
 

Het door de adviseur aanbevolen bedrag lijkt redelijk in verhouding tot 37 uit Nederland afkomstigen 
in de regio die potentiële deelnemers zijn in die groep. 

  
  Uitslag van de stemming over de hoogte van het bedrag van de uitkering – bedrag per jaar voor  
  een periode van twee jaar 
       

Voor 13 
Tegen 1 
Onthoudingen 0 

 
Besluit met meerderheid van stemmen: aan aanvraag 04-109 zal een uitkering worden toegekend 
van NIS 66.840 per jaar voor een periode van twee jaar, in totaal: NIS 133.680. 
 

9.5. Aanvraag 04-141 – Jad Vasjem – Onderwijsmobiel over de Sjoa. 
 

 In het kader van de bepaling van de hoogte van het bedrag van de uitkering werden de volgende 
gemotiveerde bedragen genoemd en in stemming gebracht. 

  
 Uitslag van de stemming over de hoogte van het bedrag van de uitkering – een eenmalig bedrag voor 

een eenmalig project. 
 Voor Stemmen Bij herstemming 

1. Slechts NIS 50.000. Wij hebben in de eerste ronde 
bijgedragen en dit is slechts een symbolische bijdrage.  

5 7 

2. NIS 100.000 volgens de kosten van het project en het % 
Nederlandse Joden uit het totaal aantal Sjoa-slachtoffers, 
naar boven afgerond 

8 6 

3. NIS 423.000 volgens de aanbeveling van de adviseur. 
Onderwijs over de Sjoa is zeer belangrijk, onafhankelijk 
van het aantal omgekomenen 

1 -- 

 
 Als "compromis"-voorstel wordt nu een eenmalig bedrag voorgesteld van NIS 75.000.  

Voor 13 
Tegen 0 
Onthoudingen 1 

 
Besluit met meerderheid van stemmen: aan aanvraag 04-141 zal een eenmalige uitkering van  
NIS 75.000 worden toegekend. 
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9.6. Aanvraag 04-142 – Jad Vasjem – Digitalisatie van bladen met gegevens over in de Sjoa  

omgekomen Nederlanders. 
 

 In het kader van de bepaling van de hoogte van het bedrag van de uitkering werden de volgende 
gemotiveerde bedragen genoemd en in stemming gebracht. 

  
 Uitslag van de stemming over de hoogte van het bedrag van de uitkering – een eenmalig bedrag voor 

een eenmalig project. 
 Voor Stemmen Bij herstemming 

1. NIS 0 omdat dit project overbodig is wegens een 
parallel-lopend project in Nederland 

3 3 

2. NIS 180.000 volgens de aanbeveling van de adviseur, 
afgerond tot het dichtsbijzijnde ronde getal. 

3 1 

3. NIS 90.000 en Jad Vasjem zal 50% uit hun budget 
bijleggen – zoals in andere projecten. 

8 10 

 
  
Besluit met meerderheid van stemmen: aan aanvraag 04-142 zal een eenmalige uitkering van  
NIS 90.000 worden toegekend. 

 
9.7. Aanvraag 04-120 – Elah – Therapie aan huis 
      Aanvraag 04-121 – Elah - Schrijfgroepen 

 
   Hier zeggen Ies Tropp en Tswi Herschel dat zij geen tijd gehad hebben om het materiaal te 
bestuderen sinds het krijgen van de vertaling van het verslag van de adviseur. 
Ter nadere opheldering willen 4 leden de adviseur en/of Elah vragen stellen en daarom vragen zij 
om de bespreking tot de volgende vergadering uit te stellen. 
Voorzitter: Als het zo zit dan zullen we de wens van die leden respecteren. Ze zullen hun vragen tot 
eind deze week (22.7) aan het kantoor doorgeven en Angelien zal ervoor zorgen die door te geven 
aan de adviseur of aan Elah ter verkrijging van antwoorden die vóór de vergadering van 12.8 onder 
alle leden zullen worden verspreid. 
 

9.8. Aanvraag 04-111 – Tempo Dulu – Steun aan de activiteit van de organisatie. 
 

 In het kader van de bepaling van de hoogte van het bedrag van de uitkering werden de volgende 
gemotiveerde bedragen genoemd en in stemming gebracht. 

  
 Uitslag van de stemming over de hoogte van het bedrag van de uitkering – een eenmalig bedrag voor 

een eenmalig project. 
 Voor Stemmen Bij herstemming 

1. NIS 15.000 per jaar voor een periode van 2 jaar want 
Maror kan niet iedere activiteit financieren die een 
organisatie in de zin heeft. 

1 -- 

2. Een uitkering van NIS 10.000 slechts voor één jaar   1 -- 
3. NIS 28.000 per jaar voor een periode van 4 jaar, precies 

volgens de berekeningen van de adviseur voor de hele 
periode 

3 2 

4. NIS 28.000 per jaar voor een periode van 2 jaar, precies 
volgens de berekeningen van de adviseur maar eerst 
maar eens voor de eerste 2 jaar 

7 10 

  
Besluit met meerderheid van stemmen: aan aanvraag 04-111 zal een uitkering worden toegekend 
van NIS 28.000 per jaar voor een periode van 2 jaar, in totaal NIS 56.000. 
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10. Rondvraag. 
10.1. Er moet voor gezorgd worden dat de airconditioning werkt! 
10.2. Voorzitter: Morgen zal een e-mail aan de SPI worden gestuurd ter verkrijging van een 

detaillering van het gebruik van de NIS 180.000 die we overgemaakt hebben. 
10.3. Voorzitter: Wij moeten ons voorbereiden op de zelfstandige uitvoering van het werk, zowel 

wat betreft onafhankelijkheid van de SPI als wat betreft de derde ronde en verder. De financiële 
commissie moet zich voorbereiden met een geschikt budgetvoorstel. 
Shalom Pront: Wij hebben een coördinatiecommissie opgericht (Barend Elburg en Ze'ev de Levie) voor 
de overdracht van de SPI en de voortzetting van de activiteiten onder onze beheer. Ik stel voor dat deze 
commissie aan het werk gaat, akkoorden en conclusies bereikt en daarna zal de financiële commissie het 
budget van 2004 ad hoc aanpassen. 

10.4. Judith Millul: Hoe staat het met de terugbetaling van de uitgaven van het eerste kwartaal? 
Angelien, wie een aanvraag bij het Marorkantoor in Nederland ingediend heeft en nog geen 
antwoord gekregen heeft zal zich tot mij kunnen wenden en ik zal proberen te helpen. 

10.5. Gidi Peiper: Ik vraag om de voorwaarden te zien die vastgesteld werden met de accountant / 
controller met wie wij begonnen zijn te werken en ook de voorstellen die ingediend werden. 
Voorzitter:  Het kantoor zal je de informatie verschaffen. 

10.6. Barend Elburg: Wij hebben als verplichting voor de financiële commissie vastgesteld om ieder half 
jaar verslag te doen over het in Nederland geïnvesteerde kapitaal van de SCMI. Laten we zo snel 
mogelijk een bijgewerkt verslag krijgen per eind juni van dit jaar. 

 
11. Sluiting om 21.30 uur 
De voorzitter dankt alle leden en sluit de vergadering.  
 
 

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

 
 

 
 


