
Verslag goedgekeurd in vergadering d.d. 01.07.04  
  
1

 Stichting Collectieve Marorgelden Israël קולקטיביים בישראל" מרור"העמותה לכספי 
 
Vergadering bestuur SCMI nr.07-2004 
 

VERSLAG 
van de bestuursvergadering van de 

STICHTING COLLECTIEVE MARORGELDEN ISRAËL  
 gehouden op vrijdag 21.05.2004 in de vergaderzaal, Sd. Jehudith 10, te Tel-Aviv. 

 
 Aanwezig:  

 a. Vertegenwoordigers van de organisaties Naam   Status 
1. Irgoen Olei Holland Baruch Bar Tel Lid 
2. Beth Juliana Barend Elburg Lid 
3. Beth Joles Judith Millul Lid 
4. Centrum Onderzoek Geschiedenis  

Nederlandse Joden 
Alfred Drukker Plv. 

5. Jad Davids Shmuel Dasberg Lid 
6. Yahav Jacob Denekamp Plv. 
7. Ned. Joodse oorlogswezen in Israël Shalom Pront Lid 
8. Nini – EMZ Ies Tropp Lid 
9. Amoeta Lerivchat Jots'ee Holland Tswi Herschel Lid 
10. Stipendium Fonds Herbert Marcus Plv. 
 b. Onafhankelijke leden   
11.  Ilana Braaf – Snir Lid 
12.  Jacques Pri Gal Lid 
13.  Margalith Shacham Lid 
 c. Genodigden   
 Projectcoördinator Angelien Beumer  
 d. Waarnemers   

 e. Afwezig: 
14. Elah  lid en plv. 
15. Ajalah  lid en plv. 
16. Tempo Dulu  lid en plv. 
17.  Moshe Harel lid 
18.  Uri Kupferschmidt lid 

 
 Voorzitter van de vergadering:  Ilana Braaf – Snir 
 Notulering :     Barend Elburg en Nir Sela – Diensten opname en tekstverwerking 
 
Op de vergadering waren 12 bestuursleden aanwezig. Jacob Denekamp ging om ongeveer 11 uur weg en 
Baruch Bar Tel kwam iets voor die tijd aan. 
 
1.  Opening om ca. 9.30 uur 
1.1.  De voorzitter constateert dat het vereiste aantal bestuursleden volgens de statuten van de SCMI aanwe-

zig is en opent de vergadering. 

Archief Philip Staal
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2. Vervolg bespreking en besluiten over de aanvragen van de tweede periode (aanvragen die tot  
  31.12.03 binnengekomen zijn). 
 
2.1. Aanvraag 04-120 – Elah – Therapie aan huis 
 Aanvraag 04-121 – Elah – Schrijfgroepen 
 Aanvraag 04-122 – Elah – Psychosociale hulpverlening aan inwoners van bejaardentehuizen 
 Aanvraag 04-123 – Elah – Infocus 

  
Vertegenwoordigers: Daniël Weishut, professioneel directeur en Bennie Leezer, financieel directeur. 
N.B. Bennie heeft het jaarverslag van de accountant van de organisatie voor 2003 afgegeven. Het ver-
slag bevindt zich op ons kantoor en is daar te raadplegen voor de bestuursleden, zoals ieder document 
in de aanvragendossiers. 
 
Hoofdpunten van de projecten: 
 
Algemeen: ELAH is een organisatie die in 1979 op initiatief van de IOH opgericht werd voor het ge-
ven van psychosociale bijstand aan uit Nederland afkomstigen in Israël die daar behoefte aan hebben. 
Thans is ELAH in contact met ongeveer 2000 families, waaronder ongeveer 1000 actief –deels men-
sen in behandeling en deels deelnemers aan de sociale activiteit. 
Het team bestaat uit 25 mensen– voor een deel werknemers (volle baan of deelbaan) en voor een deel 
free lancers. 
Dit jaar viert ELAH haar 25-jarig bestaan en op het einde van het jaar zal een 25 jaar jubileum confe-
rentie plaatsvinden.  
ELAH is een dynamische organisatie die haar doelen verandert en dienovereenkomstig haar samen-
stelling, volgens ontwikkeling of verwachting van de behoeftes in de doelgroep. De voornaamste doe-
len zijn: a) psychosociale hulpverlening b) de Nederlandse identiteit c) antwoord op de behoeftes d) 
betrouwbaarheid en professionalisme. 
 
Korte beschrijving volgens project: 
Aanvraag 04-120 – Elah – Therapie aan huis  
Het gaat om een nieuwe activiteit. 
Wij treffen uit Nederland afkomstigen die therapie of andere hulpverlening van professionelen van on-
ze organisatie nodig hebben, maar om lichamelijke of psychologische redenen niet in staat zijn om 
naar een van onze behandelcentra te komen. Dit project geeft daar antwoord op doordat onze mensen 
naar het huis van de "cliënt" zullen gaan om de benodigde behandeling te geven. 
 
Aanvraag 04-121 – Elah – Schrijfgroepen 
Het gaat om een bestaande activiteit en wij wensen deze voort te zetten. 
Het schrijven onder leiding over je leven en je gevoelens in het kader van een schrijfgroep helpt, voor 
mensen die gesloten zijn en niet in staat zijn om over een belangrijk evenement of periode (in het al-
gemeen pijnlijk) van hun leven te praten. Dit kan juist zijn voor allerlei omstandigheden in het leven 
en wij behandelen uiteraard Sjoa-overlevenden die niet in staat zijn de gevolgen van de Sjoa te ver-
werken en dit "van binnen" voelen. Het gaat om het thuis schrijven van een levensverhaal en om 
groepsbijeenkomsten waarbij men elkaar steunt en aanmoedigt. Dit gebeurt allemaal onder leiding van 
beroepsmensen. 
 

 Aanvraag 04-122 – Elah – Psychosociale hulpverlening aan inwoners van bejaardentehuizen. 
Het gaat om een nieuwe activiteit. 
Het is gebleken dat een deel van de uit Nederland afkomstigen die zich in de verschillende  
bejaardentehuizen in Israël bevinden (andere dan  Beth Juliana of Beth Joles) zich eenzaam voelen. 
Bezoeken van onze maatjes zijn niet altijd voldoende en een psychosociaal professioneel contact is 
voor een deel van hen noodzakelijk.  
 

  



Verslag goedgekeurd in vergadering d.d. 01.07.04  
  
3

Aanvraag 04-123 – Elah – Infocus. 
Het gaat om een bestaande activiteit en wij wensen deze voort te zetten. 
Het gaat om het huisblad dat in 1995 opgezet werd en onlangs een verandering van vormgeving on-
dergaan heeft, zowel als de vereniging van de Nederlandse en Iwriet delen in één omslag. 
Het blad Infocus wordt 4-5 keer per jaar en  een losse activiteitenkalender – nog 5 keren uitgegeven. 
Het blad wordt door de redactieleden opgesteld, onder leiding van een (betaalde) beroepsjournaliste en 
omvat kennisoverdracht, levensverhalen, artikelen over onderwerpen in het kader van het werk van de 
organisatie, enz. 
 
Vragen en antwoorden: 
1. Het aantal mensen in behandeling en de prognose in cijfers voor de nieuwe activiteiten. Een prog-
nose blijft een schatting, maar als organisatie met 25 jaar ervaring kennen we het "terrein". 
2. Samenwerking met NINI en andere organisaties in hulpverlening zonder doublures. ELAH is voor 
samenwerking en deze wordt in “het veld” uitgevoerd, maar het beroepsgeheim belet kennisoverdracht 
zonder toestemming van de "cliënt" voor de overdracht van het geval door ELAH aan een andere or-
ganisatie of andersom. Er zijn mensen in behandeling die daar in geen geval mee akkoord gaan.  
3. Nederlandse cultuur. De taal, de gemeenschappelijke achtergrond en nog meer. 
4. De hoeveelheid en keus van psychosociale hulpverlening lijkt "overpampering". Wij gaan niet ak-
koord met deze vaststelling. a) We doen geen actieve "marketing" van onze diensten, maar de mensen 
wenden zich tot ons. Niemand komt voor zijn plezier voor psychologische behandeling. Bovendien 
moeten jullie weten dat voordat iemand voor behandeling geaccepteerd wordt, hij/zij een professionele 
"screening" ondergaat, om te bepalen of die persoon een behandeling nodig heeft en of de behandelin-
gen die wij geven hem/haar zullen helpen. 
5. De grote toename van het aantal behandelde mensen in de laatste jaren. Wij hebben de voor de 
Dolmanprojecten gekregen gelden met groot succes gebruikt. Daardoor staat onze organisatie bij meer 
kandidaten (voor hulpverlening) bekend, een systeem van gemeenschapswerk werd opgebouwd en 
nog meer. Dit allemaal heeft onze organisatie en haar activiteitsgebieden bij veel meer mensen bekend 
gemaakt. Dit succes heeft grote aantallen meegebracht en vraagt om een vervolg. Op therapeutisch ge-
bied: van 200 per jaar in 2000 naar 500 in 2003. Van 70 maatjes in 2000 naar 100 in 2003. 
500 deelnemers in de sociale activiteit (in samenwerking met de IOH)  in 2003, terwijl deze activiteit 
in 2000 niet bestond. 
6. Opgeblazen apparaat of niet. Ons apparaat is niet opgeblazen en de salarissen die we betalen staan 
beslist niet boven het niveau van de "markt" – integendeel. De laatste tijd moesten we beslissen over 
de velaging van salarissen en andere bezuinigingen. De salarissen vormen 70% van het budget en de 
administratieve kosten – 20%. Het laatste percentage is beslist gebruikelijk voor een organisatie zoals 
ELAH.  
7. Kosten van het team.  Bennie geeft ons het bedrag van het salaris van een maatschappelijk werker 
met 20 dienstjaren en ervaring en het salaris per uur van een psycholoog. Daarbij komen de algemene 
onkosten enz. De details kan men in ons jaarverslag van 2003 vinden, dat wij onlangs gekregen heb-
ben en vanmorgen afgegeven hebben.  
8. In deze periode staat een bedrag van NIS 10M ter beschikking voor verdeling en het totaal bedrag 
dat jullie voor je projecten vragen bedraagt NIS 7.5M. Het is niet aan ons om prioriteiten te bepalen. 
Wij hebben aanvragen ingediend omdat er vraag is naar nieuwe activiteiten of voortzetting van be-
staande activiteiten waarvoor het geld op is. 
9. Infocus naast Aleh. Een samenvoeging klinkt eenvoudig en ogenschijnlijk noodzakelijk, maar in de 
praktijk heeft ieder blad zijn eigen specificieke inhoud.. Op grond van opiniepeilingen die onlangs 
door beide bladen onder de lezers gehouden werden, zijn de wensen, prioriteiten, enz., bekend. 
10. Aanvragen voor de komende periode. Waarschijnlijk 3 aanvragen voor lagere bedragen. 
 
Opmerking van Alfred in aanwezigheid van de mensen van de organisatie: een verandering van in-
houd van de presentaties is noodzakelijk. Meer in de richting van feiten, getallen en minder achter-
grond.  
Opmerking van Barend in aanwezigheid van de mensen van de organisatie: complimenteert de verte-
genwoordigers van de organisatie die de projecten op goede en professionele manier gepresenteerd 
hebben. 
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Opmerking van Tswi bij de interne bespreking: ik volg deze organisatie al jaren en ik heb mijn beden-
kingen. 
 
De vertegenwoordigers van ELAH hebben op zich genomen om ons bestuur getallen en prognoses te 
geven als volgt: 
a) Het aantal mensen in behandeling van 2000 tot 2003 werkelijk 
b) Het aantal mensen in behandeling van 2000 tot 2003 – prognose 
 
Interne bespreking: 
Algemeen:  
1. Naast de financiële controle moet een professionele controle door een specialist op het terrein 
plaatsvinden (de organisatie "Amcha" wordt vermeld en tevens het feit dat een aantal jaren geleden 
pogingen gedaan werden om Elah en Amcha te verenigen. Deze pogingen leverden geen resultaat op). 
2. De bedragen zijn gigantisch en wij kunnen niet alle aanvragen van Elah honoreren. 
3. Veel aanvragerszijn mensen die recht hebben op de WUV. 
4. Leden stellen voor om de projecten 120 en 122 te verenigen. 
 
Er werd besloten om projecten 122 en 120 eerst te bespreken, want de onderlinge gelijkenis is groot. 
 
Project 04-122 – Behandeling in bejaardentehuizen 
 

Voor 1. Geen pro-argumenten. 
Tegen 1. Als we de verzorging aan huis mogelijk maken, inclusief in bejaardentehuizen, dan is er 

geen behoefte aan project 122 als afzonderlijke activiteit. 
 
Uitslag van de stemming over het al dan niet toekennen van een uitkering voor dit project:   

Voor Tegen Onthouding  
0 12 0 

 
Unaniem besluit: Aan aanvraag 04-122  zal geen uitkering toegekend worden. De reden: 
Het project kan beter met 04-120 verenigd worden. 
 
Aanvraag 04-120 – Therapie aan huis, inclusief in bejaardentehuizen. 

 
Voor 1. De behoefte bestaat om een org. vorm voor therapie te vinden voor wie niet naar de kanto-

ren van Elah kan komen. De externe adviseur zal verslag doen over de juistheid van de bedra-
gen. 

Tegen 1. Gevoel van "overpampering". 
2. Gigantische bedragen die we niet aankunnen. 

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

Voor Tegen Onthouding  
11 2 0 

 
Unaniem besluit: Aan aanvraag 04-122  zal een uitkering toegekend worden. en het materiaal zal voor 
advies aan een extern adviseur doorgegeven worden. 
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Aanvraag 04-121 – Schrijfgroepen. 
 

Voor 1. Voortzetting van bestaande en welkome activiteit, die de deelnemers helpt bij het zich con-
centreren vóór het schrijven en met de resultaten van het schrijven. Deze activiteit bevordert 
het contact met anderen in een groep en heeft een bewezen positieve invloed op de schrijver, 
onder leiding van beroepsmensen. 

Tegen 1. Geen tegen argumenten. 
 
Uitslag van de stemming over het al dan niet toekennen van een uitkering voor dit project:   

Voor Tegen Onthouding  
10  3 

 
Besluit met meerderheid van stemmen: Aan aanvraag 04-121  zal een uitkering toegekend worden en 
het materiaal zal voor advies aan een extern adviseur doorgegeven worden. 

 
Aanvraag 04-123 – Infocus 

 
Voor 1. De voortzetting van het huisblad is belangrijk en men kan het niet met Aleh samenvoegen. 
Tegen 1. Adverteren doet begeren. De kosteloze distributie van dit blad aan zo'n grote groep lijkt 

overdreven. Daarentegen wordt Aleh alleen onder de leden van de IOH  – die hun contributie 
betalen - verspreid. 
2. Het blad werd tot nu toe zonder de Marorgelden bekostigd. Ze vragen nu 100% dekking 
door Marorgelden en dit is niet logisch. 
3. Als ze steun willen krijgen voor Infocus moeten ze opnieuw een aanvraag indienen met een 
budget dat slechts voor een deel op de Marorgelden gebaseerd zal zijn. 

 
Opmerking van een aantal leden: Kamer III/ SCMI moet zich onthouden van bepaling voor de orga-
nisaties wat ze moeten doen. Andere leden vinden dat wij opmerkingen mogen maken over het ge-
bruik van Marorgelden voor verschillende doelen. 
 
Uitslag van de stemming over het al dan niet toekennen van een uitkering voor dit project:   

 Voor Tegen Onthouding  
 5 7 1 

Herstemming 5 8 0 
Herstemming 4 9 0 

 
Gezien de vereiste meerderheid er niet is (tenminste 10 voor) werd unaniem besloten de komende 
herstemming tot de volgende vergadering uit te stellen. 
 

2.2. Aanvraag 04-141 – Jad Vasjem – Onderwijsmobiel over de Sjoa. 
  Aanvraag 04-142 – Jad Vasjem – Digitalisatie van bladen met gegevens over Sjoa-slachtoffers 

uit Nederland. 
 
 Vertegenwoordigers: Michal Berman, directrice van de pedagogische centrale bij Jad Vasjem en 

Alex Abraham, directeur van Heichal Hasjemot. 
 
 Hoofdpunten van project 04-141:  

Op grond van het scenario van een toneelstuk in Lodz in 1936 (dat nog vóór de Sjoa naar de U.S.A. 
meegenomen werd en op die manier behouden bleef) werd een scenario ontwikkeld over 6 kinderen 
uit geheel Europa, waaronder 1 uit Nederland, met hun leven voor, tijdens en na de Sjoa. Een on-
derwijsmobiel zal 120 dagen in het jaar naar de kinderen van de 7de en de 8ste klas in de scholen 
komen. De beleving die op deze manier overgedragen wordt is onmetelijk sterker dan het leren over 
de Sjoa uit boeken en daarom is het erg belangrijk om het bewustzijn van onze jeugd te vergroten. 
 

Vragen en antwoorden:  
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1.  Het aantal uit Nederland afkomstigen t.o.v. het deel van het budget uit de Marorgelden. Er is spra-
ke van 6 levensverhalen, waaronder 1 van een Oleh uit Nederland. 
2. De toestand van het project. Thans in ontwikkeling en oprichting en de vraag is al groot. 
3.  Sjoa-overlevenden aan een live-voorstelling laten meedoen. Wegens de frequentie is het niet mo-

gelijk om Sjoa-overlevenden als een live-voorstelling te laten meedoen. Dit wordt echter in het 
kader van andere activiteiten wel gedaan, zoals Yom Hasjoa, reizen naar Polen, enz. 

4.  Het aandeel van de Nederlandse Joden. Door middel van het verhaal van de Nederlandse overle-
vende en zijn achtergrond benadrukken wij ook het aandeel van die Joden in het Europees joden-
dom en hun specifieke eigenschappen. 

 
Hoofdpunten project 04-142: 
14.500 bladen met gegevens over Nederlandse Joden die omgekomen zijn vormen een deel van de ve-
le bladen met gegevens over de Sjoa-slachtoffers bij Jad Vasjem. 
Wij wensen de gegevens in de computer in te voeren en op die manier deze informatie voor de hele 
wereld die aan het internet verbonden is te openen.. Het is eveneens onze wens reclame onder de Ne-
derlandse Joden te maken om meer bladen met gegevens te krijgen. 
 
Vragen en antwoorden: 
1. De namen van de omgekomen Joden bevinden zich reeds in boeken en on-line. De gegevens in die 
boeken zijn uiterst beperkt en omvatten (BE: ik heb dit op de site gecontroleerd) voornaam, familie-
naam – inclusief meisjesnaam voor een vrouw, geboortedatum, geboorteplaats, overlijdensdatum en 
plaats van overlijden. Hier kan men geen gegevens vinden over Itschak Levy (of soortgelijke algeme-
ne namen) als men de geboortedatum niet precies weet. Bovendien wil ik vermelden dat de bladen die 
door de mensen voor ons ingevuld werden veel meer details bevatten - zoals het laatste adres, de na-
men van de ouders, gegevens over kinderen e.d., voor zover de familieleden op de hoogte waren en het 
ingevuld hebben. Ook de Marorstichting in Nederland heeft onze hulp ingeroepen voor de bevestiging 
van gegevens van ongeveer 15 aanvragen voor de Marorgelden voor particulieren. 
2. Wat is de doublure met het "virtueel monument" project in Nederland onder leiding van Prof. Lip-
schitz. Jacky zal informatie hierover verzorgen. 
Archieven en bestanden bestaan on-line op andere plaatsen in de wereld (zoals het Holocaust Museum 
in Washington). Dat klopt en we zijn met hen in contact en zij met ons. Jad Vasjem plant de opening 
in september van een website "intranet" met 3 miljoen namen en andere gegevens, inclusief 105.000 
namen van de Nederlandse Joden die omgekomen zijn. Daarbij zullen er ook "links" zijn met andere 
websites.  
3. Jad Vasjem – Beth Hatfoetsot. Er is geen doublure, want bij Jad Vasjem is sprake van persoonlijke 
gegevens en in Beth Hatfoetsot – van gegevens over de Kehillot - gemeenschappen. 
4. Waarom nu? Wij houden ons met dit onderwerp bezig sinds de oprichting van Jad Vasjem in 1954. 
5. De belangstelling getoond door de Nederlandse Joden is klein. Ongeveer 53.000 Griekse Joden zijn 
omgekomen en wij beschikken over 16.000 informatiebladen in vergelijking met 105.000 en 14.500 
voor de Nederlandse Joden. Wij willen reclame maken om meer gegevens te verkrijgen – zolang het 
nog mogelijk is. 
 
Interne bespreking. 
Aanvraag 04-141 – Jad Vasjem – Onderwijsmobiel over de Sjoa. 
 

Voor 1. Uitstekend onderwijsproject, dat het materiaal meer dan welke geschiedenisles dan ook zal 
doen doordringen. 
2. Uitbreiding van het onderwijs over de Sjoa, de Sjoa in Nederland daarbij betrekken, omdat 
die in het algemeen met Polen begint en eindigt, inclusief een reis daar naar toe in de 11de klas. 
3. Wegens de achtergrond van de Marorgelden kunnen we ons niet permitteren om niet mee te 
doen. 

Tegen 1. De Nederlandse Joden vormden een belangrijk maar klein deel van de Europese Joden.  
De Marorgelden mogen niet gebruikt worden voor deelname aan algemene projecten zoals dit.

 
 
Aanvraag 04-141 – Uitslag van de stemming over het al dan niet toekennen  
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van een uitkering voor dit project:  
      

 Voor Tegen Onthouding  
 9 2 1 

Herstemming 10 2 0 
 

Besluit met meerderheid van stemmen: Aan aanvraag 04-141  zal een uitkering toegekend worden 
en het materiaal zal voor advies aan de extern adviseur doorgegeven worden. 
 
Aanvraag 04-142– Digitalisatie van informatiebladen over Sjoa-slachtoffers uit Nederland. 

 
Voor 1. We moeten hulp verlenen uit de Marorgelden, want het gaat om specifieke informatie over 

de Nederlandse Joden en we moeten dankbaar zijn dat ze zich met dit werk bezighouden. 
2. Ook al blijkt (een bepaalde) doublure met het project van Prof. Lipschitz, is het belangrijk 
om de informatie bij Jad Vasjem te centraliseren, samen met de bestaande informatie over an-
dere gemeenschappen. 

Tegen 1. Mogelijke doublure met het werk van Prof. Lipschitz. 
 
Aanvraag 04-142 – Uitslag van de stemming over het al dan niet toekennen  
van een uitkering voor dit project:  
      

 Voor Tegen Onthouding  
 6 6 3 

Herstemming 8 3 1 
 

Gezien de vereiste meerderheid er niet is (tenminste 10 voor) werd unaniem besloten de komende 
herstemming tot de volgende vergadering uit te stellen. 
Jacques zal zorgen voor de overdracht van informatie over de aard en inhoud van het project van 
Lipschitz. 
 

2.3. Aanvraag 04-144 – Bimat Kedem – Film Tempo Dulu 
 

Vertegenwoordigers: Galia Bat Dor, producer, Amit Goren, producer en algemeen directeur Amit 
Goren Productions Ltd. 
 
Hoofdpunten van het project:  
De grootvader van Galia werd in Nederland geboren, bezocht Israël in de jaren dat hij een meisje 
ontmoette die zijn vrouw werd en hij bekleedde een hoge functie (rechter) in Nederlands Indië. Daar 
heeft de familie de tweede wereldoorlog doorgemaakt. De grootvader ging naar Nederland terug en 
de zoon (haar vader) ging op aliya. Haar bedoeling is om een film te maken over het leven van haar 
opa en op die manier tevens het leven van de Joodse gemeenschap te herdenken (ongeveer 10.000 
mensen uit Nederland en het Nabije Oosten). 
 
Vragen en antwoorden: 
1. Voormalige ervaring. Al 20 jaar maakt Amit geslaagde documentaire films. Deze film is interes-
sant als verhaal van de wandelende Jood. Het zal in drie landen gefilmd worden en zal het leven van 
de Joden daar en toen vereeuwigen. 
2. Een boek is veel goedkoper. Dat klopt, maar een film bereikt een veel breder publiek en kan tel-
kens weer vertoond worden.  
3. Het bedrag van de productie lijkt erg hoog. Het bedrag van de productie is juist betrekkelijk be-
scheiden. Het budget van een gemiddelde documentaire film bedraagt $ 150.000 tot $180.000. 
4. Jullie vroegen 70% van het budget van de Marorgelden. Zo'n percentage is gebruikelijk bij fond-
sen die producties steunen. Er bestaan andere steunfondsen zoals Keren Makor en Keren Tel-Aviv 
voor onderzoek en het schrijven van het scenario. 
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Interne bespreking: 
Voor 1. De uit Nederlands Indië afkomstigen zijn ingehouden en spreken niet veel. Dit is een gelegen-

heid om het leven van de gemeenschap die daar leefde, te vereeuwigen. 
 

Tegen 1. Persoonlijke verhalen of films kunnen niet uit de Marorgelden gesubsidieerd worden (de men-
sen van Westerweel e.d. hebben een levensverhaal dat gepaard gaat met de activiteit van de 
groep). 

 
 Uitslag van de stemming over het toekennen van een uitkering voor het project: 
 

 Voor Tegen Onthouding  
 5 5 2 

Herstemming 8 3 1 
 
Gezien de vereiste meerderheid er niet is (tenminste 10 voor) werd unaniem besloten de komende 
herstemming tot de volgende vergadering uit te stellen. 
 
Over projecten 04-123, 04-142, 04-144 zal een herstemming op de volgende vergadering plaatsvin-
den. 
 

3. Sluiting van de derde periode op 30.6.04. 
 Voorzitter: Na onderzoek van de statuten en van het uitkeringsreglement is gebleken dat voor iedere 
verandering of uitstel van datum een wijziging van de statuten of goedkeuringen nodig zijn, en niet 
alleen van ons bestuur. Thans willen wij de statuten niet veranderen en geen verzoek indienen tot 
verkrijging van goedkeuringen. 
Daarom stel ik voor om aanvragen "zoals gewoonlijk" tot 30.6.04 te ontvangen. Begin juli, na ver-
krijging van een juist beeld van hoeveelheid en aard van de aanvragen, zullen we de verdere behan-
deling, het tijdsschema, enz. bespreken. 
 
Unaniem besluit: bovenstaand voorstel wordt door het bestuur van de SCMI goedgekeurd. 
 

4. Verslag van Alfred over de ontmoeting met Dr. Gerritse en de vergadering van de SMO, 
naast het verslag van Ilana en van Avraham Roet die de vergadering van de SMO bijgewoond heeft. 
4.1. Dr. Gerritse heeft uitdrukkelijk gezegd dat het principieel en juridisch mogelijk is om het  
 mandaat aan Kamer III terug te geven. 
4.2. Onmiddellijk na de ontmoeting met ons heeft Dr. Gerritse Rob van der Heijden en Ronnie  
 Naftaniel voor een gesprek uitgenodigd. Het bestuur van de SMO wilde dat Rob niet naar de  

afspraak zou gaan, maar hij zei "ik ben ambtenaar en ik zal een uitnodiging van de Secretaris-
Generaal van een ministerie niet weigeren". 

4.3. De SMO heeft in zijn aanwezigheid gezegd dat ze Avraham Roet op hun vergaderingen niet  
 meer willen zien! 
4.4. Robbie Israel en mr. Frank Mulder waren in Israël voor overleg met mr. Abulafia en hebben ook  
       leden van Kamer III ontmoet. 
      Voorzitter: Ik hoop dat degene die die mensen ontmoet Kamer III behoorlijk zal  
      vertegenwoordigen. 

  
 8. Sluiting om 13.45 uur 

De voorzitter dankt alle leden en sluit de vergadering.  
 
Handtekeningen voorzitter en secretaris. 
 
Voorzitter ________________________________  datum ______________________ 
 
Secretaris ________________________________  datum ______________________ 


