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 Stichting Collectieve Marorgelden Israël קולקטיביים בישראל" מרור"העמותה לכספי 
 
Vergadering bestuur SCMI nr.20-2004 
 

VERSLAG 
van de bestuursvergadering van de 

STICHTING COLLECTIEVE MARORGELDEN ISRAËL  
 gehouden op zondag 28. .11 2004 in de vergaderzaal, Sd. Jehudith 10, te Tel-Aviv. 

 
 Aanwezig:  

 a. Vertegenwoordigers van de organisaties Naam   Sta-
tus 

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. Jad Davids Shmuel Dasberg Lid 
8. Yahav Jacob Denekamp Plv. 
9. Ned. Joodse oorlogswezen in Israël Shalom Pront Lid 
10. Nini-EMZ Ies Tropp Lid 
11. Stipendium Fonds Ze'ev de Levie Lid 
 b. Onafhankelijke leden   
12.  Ilana Braaf – Snir Lid 
13.  Moshe Harel Lid 
14.  Margalith Shacham Lid 
15.  Jacques Pri Gal Lid 
 c. Genodigden   
 Projectcoördinator Angelien Beumer  
 d. Waarnemers   

 e. Afwezig: 
16. Tempo Dulu   
17. Amoeta Lerivchat Jots'ee Holland   

 
 Voorzitter van de vergadering: Ilana Braaf – Snir 
 Notulering :    Barend Elburg  
 
1.  Opening om ca. 16.10 uur 
1.1.  De voorzitter constateert dat het vereiste aantal bestuursleden volgens de statuten van de SCMI aanwe-

zig is en opent de vergadering. 
 
1.2. De voorzitter merkt op dat zij nu de laatste bestuursvergadering opent van de eerste bestuursperiode in 

de SCMI. In het laatste deel van de vergadering zal zij daaraan een paar woorden wijden in aanwezig-
heid van gasten. 
 

 
2. Goedkeuring verslagen van de vergaderingen van 17.10.04 en 14.11.04. 
 
2.1. Goedkeuring verslag van de vergadering van 17.10.04 

 De Nederlandse vertaling werd vóór de vergadering gestuurd. Marthie vraagt om één woord aan pa-
ragraaf 4.3. in het Nederlands toe te voegen. 
Unaniem besluit: het verslag van de vergadering van 17.10.04 wordt nu door het bestuur van de SCMI 
definitief goedgekeurd, met inbegrip van bovengenoemde toevoeging. 
2.2. Goedkeuring verslag van de vergadering van 14.11.04 

Archief Philip Staal
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De Nederlandse vertaling werd vóór de vergadering gestuurd. Geen opmerkingen werden ontvangen. 
Unaniem besluit: het verslag van de vergadering van 14.11.04 wordt nu door het bestuur van de SCMI 
definitief goedgekeurd. 
 
 

3. Bespreking aanvraag 04/209 van de Amoeta Ned. Joodse oorlogswezen in Israël – Claims Confe-
rence 
 
Na het voorlezen van de inhoud van de bespreking in het bestuur op 12.08.04 en het besluit om deze aan-
vraag als dringend te beschouwen, zal nu een hoorzitting met de aanvragende organisatie plaatsvinden. Te-
vens zal de interne bespreking worden gehouden en het besluit worden genomen over het al dan niet toeken-
nen van een uitkering.  
 
Vertegenwoordiger: Shalom Pront, secretaris van het bestuur van de aanvragende organisatie. 
De Claims Conference behandelt diverse onderwerpen volgens welke Sjoa-overlevenden aanspraak kunnen 
maken op een eenmalige vergoeding en/of maandelijkse steun (rente, pensioen). De bepalingen van die aan-
spraak worden af en toe aangepast als gevolg van onderhandelingen van het bestuur van de Claims Confe-
rence met de Duitse overheid of met andere overheden, van uitspraken van rechtbanken op grond van eisen 
van particulieren of groepen en zo meer. 
 
Het doel van dit project: onderzoek en andere stappen ten behoeve van de voorbereiding en indienen van een 
petitie bij de Duitse regering en het lichaam dat aangesteld is voor uitvoering van de wetten. Het doel van die 
petitie is om de Sjoa-overlevenden die een bepaalde periode doorbrachten in het getto van Amsterdam (dat 
niet op de lijst voorkomt van de door de Duitse regering erkende getto's voor dit doel) en/of ondergedoken 
waren. De activiteit is nu vooral gericht op het recht op een maandelijks pensioen in het kader van artikel 2 
ten bedrage van €270 p.m. voor mensen met een laag inkomen. Op dit moment worden de afsluiting van de 
Joodse wijk van Amsterdam en onderduiken in Nederland niet inbegrepen in de grondslagen hiervoor. Aldus 
werden de Nederlandse Sjoa-overlevenden afgewezen. 
 
Het werd duidelijk gemaakt dat het project geen betrekking heeft op de verzoeken tot verkrijging van de 
eenmalige vergoeding voor "slave or forced labor". De aanvraagformulieren voor die vergoeding van vele 
Sjoa-overlevenden die in Nederland waren ondergedoken zijn nog steeds in behandeling, inclusief bij de be-
zwarencommissie van de Claims Conference. 
 
Jacques Pri Gal ondersteunt de mening, dat de Duitse wet af en toe verandert en geeft een voorbeeld van ver-
andering in de voorwaarden van de aanspraak op de Duitse nationaliteit als gevolg van een principe uitspraak 
van een Duitse rechtbank. 
 
Vragen en antwoorden: 
1. Waarom een onderzoek door jullie – een goede advocaat zal het verzoek kunnen definiëren zoals vereist? 
Antwoord: Ook een goede advocaat heeft basisgegevens voor zijn argumenten nodig en die proberen wij on-
der de schijnwerper te brengen. 
2. De VBV-organisatie in Nederland behandelt het onderwerp al door middel van een Duitse advocaat in 33 
gevallen als "test case". Antwoord: Dat weten we. 
3. Over hoeveel potentiële rechthebbenden gaat het? Antwoord: Na een verzoek dat aan de abonnees van 
ALEH werd gestuurd, hebben ongeveer 700 Nederlandse Sjoa-overlevenden die in Israël wonen, zich inge-
schreven. De meeste van hen waren ondergedoken en sindsdien zijn ernog ongeveer 300 bijgekomen, in de 
vorm van rechtstreekse verzoeken aan mij. Het is niet bekend en niet mogelijk te schatten, wie van die dui-
zend mensen een laag inkomen heeft. 
4. Waarom moet uit publieke gelden worden gesteund terwijl sprake is van het bereiken van een doel voor 
particulieren? Antwoord: Het is niet mogelijk om een goede advocaat in te huren en een verzoek zoals dit te 
beheren uit een bijdrage van minvermogenden die recht hebben op € 270 per maand. 
5. Waarom wordt dit onderwerp door jullie organisatie behandeld, het gaat immers niet precies en uitsluitend 
om oorlogswezen? Antwoord: Een ad hoc commissie is in het kader van de SPI en de SCMI met de behande-
ling van het onderwerp begonnen en heeft haar activiteit stopgezet. Onze organisatie heeft de handschoen 
opgenomen en wil de behandeling ten behoeve van alle potentiële rechthebbenden voortzetten. 
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6. Wat is het verband met het krijgen van WUV? Antwoord: Indien onderduiken in Nederland wordt erkend, 
zullen degenen die wel of geen WUV ontvangen, rechthebbenden kunnen zijn. 
 
Interne bespreking (Shalom Pront heeft de zaal verlaten. Ook Jacques Pri Gal is naar buiten gegaan met als 
uitleg, dat hij de Duitse regering als consul in Eilat vertegenwoordigt). 
 
Interne bespreking van project 04-209 
Voor 1. Het is een mitsva (plicht) om ieder mogelijk bedrag uit Duitse handen ten bate van Sjoa-

overlevenden te ontvangen. 
2. Een kleine organisatie, maar geen enkele andere instantie heeft zich over dit onderwerp tot ons 
gewend. 
3. Als we een uitkering aan dit project toekennen, moet die worden verdeeld in een aantal fasen die 
begeleiding en controle mogelijk maken. 

Tegen 1. Deze kleine organisatie is niet het geschikte lichaam voor de behandeling van het onderwerp te-
genover de Duitse overheid en/of de commissie van beheer. 
2. De VBV behandelt het onderwerp en daarom mag aan deze organisatie geen goedkeuring worden 
gegeven om zelfstandig een onderzoek en behandeling te beginnen. 

  
Een aantal leden heeft het gevoel dat de kleine organisatie die de aanvraag heeft ingediend niet het juiste 
adres is voor deze operatie, maar wegens de gevoeligheid van met de Sjoa betrokken onderwerpen, aarzelt 
men met de neiging om "tegen" te zijn. 
 
De voorzitter brengt het volgende voorstel in stemming: als de meerderheid voor dit project zal stemmen – 
dat uiteraard ten bate van alle rechthebbenden moet zijn – zullen we de hoogte van de uitkering bespreken na 
controle van het financiële aspect door de externe adviseur. Bovendien zal onze controlecommissie controle-
voorwaarden vaststellen voor het volgend van de uitvoering van de fasen en in overeenstemming daarmee 
het betalen van deeluitkeringen. 
 
Aanvraag 04-209 – uitslag van de stemming over het toekennen van een uitkering voor dit project: 

Voor Tegen Onthouding 
9 0 4 

 
Besluit met meerderheid van stemmen: Aan aanvraag 04-209 zal een uitkering worden toegekend. 
a. Het materiaal zal naar de externe adviseur worden gestuurd ter verkrijging van zijn aanbeveling. 
b. Een controlecommissie zal milestones vaststellen voor controle van de uitvoering in fasen en het in 

overeenstemming daarmee  vrijmaken van termijnbetalingen. 
 
 
4. De toestand van Kamer III – SMO. 
 
4.1. Aan SMO werd een aanvraag gestuurd voor betaling van NIS 500.000 wegens uitvoeringskosten van 

de tweede ronde, zonder af te zien van verdere vergoedingen. 
4.2. Dr. Gerritse is door de SPI uitgenodigd en zal voor een bezoek op 18 en 19 december komen. Nadere 

gegevens volgen. 
4.3. Rob van der Heijden heeft meegedeeld dat hij vandaag niet zal komen. 
 

 
5. Bestuursperiode van een aantal leden tot 8.12.2004. 
 
 Negen van de leden van het huidige bestuur werden op 8.12.2002 door de algemene vergadering van 

de SPI voor een periode van twee jaar benoemd. Daarom zal hun bestuursperiode op 7.12.2004 aflo-
pen. Ondanks ons herhaaldelijk aandringen bij het bestuur van de SPI, zijn nog steeds geen nieuwe be-
noemingen in het verschiet. Op dit moment worden verschillende alternatieven nagegaan, met juri-
disch advies van advocaat Rob Meijer. Van hieruit een oproep aan het bestuur van de SPI om dringen-
de besluiten te nemen, want in de werkelijkheid kunnen hier vanaf 8.12.2004 geen besluiten worden 
genomen. Inmiddels hebben wij aanvragen van de derde periode in handen en per eind 12.2004 ook 
van de vierde periode, die moeten worden behandeld. 
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 N.B. Het kantoor moet controleren of brieven aan organisaties zijn uitgegaan over uitstel van de be-

handeling van tot 30.6.2004 ontvangen aanvragen. Indien niet, dan moeten ze zonder uitstel worden 
voorbereid. 

 
 

6. Benoeming in de controlecommissie. 
 In het licht van het ontslag van Shalom Pront, van het feit dat Barend Elburg onder degenen is van wie 

de bestuursperiode op 8.12.2004 afloopt en dat een aantal verzoeken van organisaties tot verkrijging 
van verdere betaling vanwege de uitkering op behandeling van de commissie wacht, is het nodig om 
vandaag een aantal operatieve besluiten te nemen. 

 
 De bestuursleden die na 8.12.2004 zijn benoemd, worden verzocht zich kandidaat te stellen voor lid-

maatschap van de commissie. Alléén Shmuel Dasberg is bereid om kandidaat te zijn. 
 
 Uitslag van de stemming over de benoeming van Shmuel Dasberg als lid van de controlecommissie: 
     

Voor  Tegen Onthouding 
11 0 3 

 
 Besluit met meerderheid van stemmen: Shmuel Dasberg wordt als lid van de controlecommissie be-

noemd. Shmuel accepteert de benoeming. 
 
 Barend Elburg blijft lid van de commissie tot 8.12.2004. 
 

Ander besluit – unaniem: voor zover geen andere bestuursleden tot 8.12.2004 worden benoemd, zal de 
commissie met een samenstelling van twee leden verder kunnen werken en besluiten nemen. Om alle 
twijfels te voorkomen wordt vermeld dat alleen "unanieme besluiten" operatieve geldigheid zullen 
krijgen. 
Barend Elburg deelt mee dat hij na 8.12.2004 - en tot de benoeming van een derde lid in de commissie 
– bereid is om verder te gaan als coördinator van de commissie – zonder stemrecht. 
 
 

7. Wijziging van de statuten van de SCMI betreffende de bezwarencommissie van de SCMI. 
  De achtergrond: In de statuten van de SCMI staat dat de voorzitter van de bezwarencommissie een 

jurist met kennis van de Nederlandse wet moet zijn. Twee jaar al heeft men moeite met het vinden 
van een jurist die deze functie op zich zou kunnen nemen. Er zijn wel kandidaten om lid van de com-
missie te zijn of extern advies tegen vergoeding te geven. 

 
  Voorstel: Artikel 9.5. van de statuten van de SCMI als volgt wijzigen: 
 " Het is wenselijk dat één lid van de commissie een jurist met kennis van het Nederlandse recht zal 

zijn. Anders moet de commissie extern advies krijgen van een jurist die kennis heeft van het Neder-
landse recht". 

 Uitslag van de stemming over het bovenstaande: 
Voor  Tegen Onthouding 
14 0 1 

 
 Besluit met meerderheid van stemmen: In de bezwarencommissie van de SCMI zal tenminste één lid 

jurist zijn met kennis van het Nederlandse recht. Indien dat niet het geval is, moet de commissie advies 
krijgen van een externe adviseur die bekend is met het Nederlandse recht. 

  
8. Het budget van de SCMI voor het jaar 2005. 
 De penningmeester Moshe Harel bedankt Ies Tropp voor de hulp bij het voorbereiden van het budget. 
 Moshe legt uit dat de schatting van de kosten voor het jaar 2004 gebaseerd is op de uitvoering van de 

afgelopen tien maanden van het jaar 2004, een schatting van het aantal aanvragen ter behandeling voor 
het jaar 2005 en de wil om in 2005 binnen een meer bescheiden kader te werken. 
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Het budgetvoorstel wordt bij dit verslag gevoegd.   
 
Vragen van leden en antwoorden van de penningmeester: 
Algemeen: Het is niet mogelijk een praktisch budget te plannen op grond van 5% van het bedrag 
waarvan verwacht wordt, dat het in 2005 zal worden verdeeld. 
 
a. Aantal projecten: 50 – 60 projecten ter behandeling van het bestuur in 2005. 
b. Aantal werknemers: 2 werknemers met een volle baan / deelbaan – zal nader worden bepaald. 
c. Aantal bestuursvergaderingen: tot 15 vergaderingen. 
d. Maximum opbrengst van het kapitaal van de SCMI: geschat op ongeveer 5%. 
e. Kantoorapparatuur en computers: gebaseerd op het aanschaffen van twee draagbare computers 
(indien nodig). 
 

 Uitslag van de stemming over het budget van 2005 voor de SCMI: 
      

Voor  Tegen Onthouding 
14 0 1 

 
 Besluit met meerderheid van stemmen: Het operatieve budget voor het jaar 2005 wordt goedgekeurd, 

zoals gedetailleerd in de bijlage van dit verslag ten bedrage van NIS 864.000. 
 
 
9.  De zaal aan de Sd' Jehudith. 

Toezeggingen van NIS 10.000 werden ontvangen van de organisaties IOH, NINI, ELAH en van  
NIS 5.000 van Jad Davids en Beth Joles. Beth Juliana en het Centrum te Jeruzalem zullen binnenkort 
antwoord geven. Van de kleine organisaties moet geen steun worden verwacht. 
 
Pim de Vries: Ik schat nu de kosten van het onderhoud van de zaal voor het jaar 2005 op NIS 165.000. 

 Huur + BTW      NIS 82.000 
 Een verantwoordelijke voor 5 uren per week  NIS 17.400 
 Onroerend goed belasting, water    NIS 33.000 
 Elektriciteit      NIS   3.300 
 Alarm      NIS   1.500 
 Verzekering      NIS   4.500 
 Schoonmaak      NIS   8.400 
 Beveiliging      NIS   5.000 
 Afschrijving / reserve     NIS 10.000 
 Totaal               NIS 165.100 
 

De bijdrage van de organisaties zal op NIS 40 – 45.000 neerkomen. 
 Daarom wordt de SCMI verzocht tot NIS 120.000 uit te keren. 

Voorzitter: Wij hebben dit onderwerp een aantal keren besproken en daarom vraag ik nu – in het kort 
– argumenten voor en tegen. Daarna zullen we tot stemming overgaan.  

Voor 1. Er is vraag van de organisaties voor gebruik van deze zaal (Gidi 
Peiper: ELAH verwacht de zaal 3 – 4 keer per maand te gebruiken). 
2. Het is belangrijk deze centrale plaats tenminste nog een jaar aan te 
houden en de organisaties de tijd te geven om het een en ander te ar-
rangeren, inclusief het indienen van een aanvraag bij de SCMI als 
project door de IOH?, SPI? 
3. Ook als SCMI de zaal niet nodig heeft en zelfs voor de bestuurs-
vergaderingen gratis het gebruik van een andere zaal kan krijgen, is 
het van belang voor de gemeenschap. 
4. De voorwaarde voor het vervolg is, dat de IOH de leiding en het 
aanhouden van een verantwoordelijke op zich zal nemen. 

Tegen 1. De SCMI heeft dit niet nodig, ook de gemeenschap heeft dit niet 
nodig. Vooral niet voor alle activiteiten buiten Tel-Aviv – daarvoor 
heeft een zaal in Tel-Aviv geen waarde. 
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2. De SCMI kan een zaal gratis krijgen; uit de SCMI-gelden mag 
zonder ingediend project geen uitkering aan andere organisaties wor-
den toegekend. 

 
 Voorzitter: Het feit dat wij dit onderwerp moeten behandelen stort mij, omdat de SPI als overkoepe-

lende organisatie of de IOH daarover geen project hebben ingediend. Ze hebben alleen maar kritiek 
uitgeoefend op de genomen en nog niet genomen besluiten. Verder ben ik blij, dat organisaties in de 
gemeenschap bereid zijn hun steentje bij te dragen 

 
 Momenteel breng ik het volgende ter stemming: 
 Goedkeuring van een eenmalig budget - als hoge uitzondering - uitsluitend voor het jaar 2005 als bij-

drage van de SCMI in de onderhoudskosten van de zaal van Sd. Jehudith tot NIS 120.000 , op voor-
waarde dat andere organisaties voor ongeveer NIS 45.000 bijdragen en de IOH het hele onderwerp zal 
organiseren en coördineren en dat de zaal voor ieder die dit wenst (organisatie, particulier) open zal 
staan. Tevens zullen de organisaties die in de kosten bijdragen niet betalen voor het gebruik en aan de 
andere organisaties zal een redelijk tarief voor het gebruik worden berekend. 
 

  Uitslag van de stemming over het bovenstaande: 
Voor  Tegen Onthouding 
10 2 3 

 
Besluit met meerderheid van stemmen: Een eenmalig budget - tot NIS 120.000 - werd bij hoge uitzon-
dering goedgekeurd uitsluitend voor het jaar 2005 als bijdrage van de SCMI in de onderhoudskosten 
van de zaal van Sd. Jehudith, op voorwaarde dat andere organisaties voor ongeveer NIS 45.000 zullen 
bijdragen, dat de IOH het geheel onderwerp organiseert en coördineert en dat de zaal voor ieder die dit 
wenst (organisatie, particulier) open zal staan. Verder zullen de organisaties die in de kosten bijdragen 
niet betalen voor het gebruik en aan de andere organisaties zal een redelijk tarief voor het gebruik 
worden berekend. 

 
 
10. Rondvraag 
10.1. Gidi Peiper: Ik verzoek dat de follow up commissie de op haar tafel liggende aanvragen dringend 

behandelt. In het licht van het feit dat Miriam Dubi nu voor ongeveer een week naar het buitenland 
vertrekt, stelt Jacob Denekamp voor, dat een plaatsvervanger van het bestuurslid dat lid is van de 
controlecommissie - het lid ook in de commissie zonodig vervangt. Zo werd unaniem besloten. 

10.2. Jacques Pri Gal: Over het geplande evenement op 13.12 werden opmerkingen ontvangen van binnen 
en buiten het bestuur. Wij moeten beslissen of het evenement wel of niet zal plaatsvinden. 

  Voorzitter: Laten we de wil van de meerderheid in het bestuur volgen. Ik was verbaasd over de reac-
ties nadat ik op de twee vorige vergaderingen informatie aan het gehele bestuur had doorgegeven. 
Het dagelijks bestuur vond het juist om een intern en intiem evenement met wederhelfen te plannen. 

  Nu moeten wij beslissen over annulering, uitvoering in de geplande vorm of  tegen lagere kosten. Ik 
breng de optie dat leden hun deelname uit eigen zak betalen niet naar voren. Veel leden nemen deel 
aan de bespreking, een deel is voor de uitvoering van het evenement zoals gepland, een deel voor 
uitvoering tegen lagere kosten (rekening houdend met de publieke opinie. Ons omgaan met publieke 
gelden - en ook nog met "Maror" als achtergrond – maakt het beheer van die gelden tot een bijzon-
der gevoelig onderwerp) en een deel van de leden laat weten dat ze niet zullen deelnemen aan het 
evenement zoals het gepland is. 

 
 Uitslag van de stemming over het bovenstaande: 
   

  Aantal  
stemmen

a. Helemaal geen evenement laten doorgaan 1 
b. Het evenement zoals gepland in een restaurant te Yafo laten doorgaan 5 
c. Het evenement in een restaurant te Yafo tegen lagere kosten laten doorgaan 0 
d. Een evenement in de zaal van Sd. Jehudith tegen lagere kosten laten doorgaan 7 
e. Het evenement in een restaurant te Yafo met een eigen bijdrage van 50% 2 
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f. Het evenement in een restaurant te Yafo met een eigen bijdrage van 100% 1 
g. Onthouding 1 

 
  Besluit (intern en daarom met "gewone" meerderheid) met meerderheid van stemmen: het evene-

ment op 13.12 in de zaal van Sd. Jehudith laten plaatsvinden tegen lagere kosten, tenzij we een be-
hoorlijke boete in het restaurant in Yafo moeten betalen (dat reeds voor een bepaalde avond uitslui-
tend voor ons werd gereserveerd). 

 10.3.  Shmuel Dasberg: Uit de laatste vergadering van Jad Davids wil ik verslag doen, dat we 10 aan-
vragen om steun hebben besproken, allemaal uit de "verre" periferie en allemaal aangebracht via 
werknemers van NINI die in contact staan met de mensen en hun behoeften kennen. 

 10.4. Moshe Harel: Naar aanleiding van de presentaties van de drie firma's op de vorige vergadering, 
moet nu een besluit worden genomen over de investering van het kapitaal van de SCMI. 

  De commissie (Moshe Harel, Ies Tropp en Gidi Peiper) stelt voor het kapitaal niet in 3 maar in 4 
gelijke delen te verdelen. Over 25% zal het investeringsbeleid in onze handen blijven, rekening hou-
dend met de behoeften aan liquiditeit op termijn van de twee komende jaren en 25% x 3 zullen aan 
ieder van de drie firma's voor investering worden gegeven volgens een risk profile dat nog zal wor-
den vastgesteld. Ik vermeld dat dit de mening is van de meerderheid en dat Ies Tropp zich daartegen 
verzet. 

  De bestuursleden uiten hun vertrouwen in de commissie en zijn bereid haar aanbevelingen over tr 
nemen. Ies Tropp legt zijn argumenten uit om het gehele bedrag in euro's te laten, maar de leden pre-
fereren niet wijzer te willen zijn dan de specialisten en zijn ook niet geneigd om "al hun eieren in 
één mand te stoppen". 

 
  Uitslag van de stemming over het volgende besluit: Tot 75% – of in de werkelijkheid tot NIS 10 M 

ieder aan de firma's Pioneer, Meitav en Modellim Kalkaliyim geven, iedere firma voor een solide 
investering volgens specificaties die nog zullen worden bepaald. 

   
Voor Tegen Onthouding 
14 0 1 

 
 Besluit met meerderheid van stemmen: De firma's Pioneer, Meitav en Modellim Kalkaliyim tot NIS 10 

M geven, ieder voor een solide investering volgens specificaties die nog zullen worden bepaald. 
 
 

11. Vervolg workshop voor leringen uit het werk van het bestuur in het algemeen en uit de 
tweede verdelingsperiode in het bijzonder. 
 
Judith Millul neemt de leiding van het vervolg van de workshop.  
Conclusies en besluiten: Zie afzonderlijk document, toegevoegd bij dit verslag (vanaf paragraaf 13), dat een 
integraal deel ervan uitmaakt (het document is niet uit het Ivriet naar het Nederlands vertaald). 
 
Voorzitter: Het is zeer wenselijk dat we de besprekingen voortzetten, maar het vervolg hangt af van de ont-
wikkeling over de benoemingen. Ik stel met bevrediging vast, dat we een fase hebben bereikt waarbij we een 
werkdocument kunnen uitgeven met onze conclusies en aanbevelingen voor de voornaamste paragrafen.  
  
12. Sluiting van de vergadering om 18.45 uur 
De voorzitter dankt alle leden en sluit de vergadering.  
 
13. Vergadering tot slot van de bestuursperiode met deelname van gasten. 
 Een aantal leden van de SPI, Dirk Wentink als vertegenwoordiger van de ambassade en Bennie Leeser 

hebben zich om 19.00 uur bij de vergadering gevoegd. Consumpties en wijn werden aangeboden (Ange-
lien Beumer wordt bedankt). 

 Ilana Braaf-Snir heeft een voordracht gehouden, die de volgende dag onder de bestuursleden van de 
SCMI en de SPI werd verspreid. De leden hebben hun waardering geuit voor de uitstekende leiding van 
de voorzitter en het vele en goede werk van de secretaris. Ook Avraham Roet heeft een korte speech met 
waarderende woorden gehouden. 
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Dit verslag werd ondertekend door 
 
 
 
De voorzitter ____________  op ______________ 
 
De secretaris ____________  op ______________ 
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BEGROTING / BUDGET SCMI 2005.   
   

AMOUNTS FOR 12 MONTHS 2004/2005 
prognose 
actual 2004 

begroting    
2005 

FIXED COSTS   
Personnel 510,000 360,000 
Rent office 120,000 25,000 
Accountant / bookkeeping 69,465 30,000 
Telephones 85,000 30,000 
Bank costs 10,000 6,000 
Arnona 45,000 12,000 
Insurance, incl. 3rd party 45,000 12,000 
Legal repr. Costs 150,000 25,000 
Cleaning 24,000 7,500 
Electricity 35,000 7,500 
Office equipment etc 95,000 18,000 
Representation 95,000 30,000 
Purchase computers  20,000 
Participation in rent and other costs meeting room  120,000 
Couriers / mail 15,000 6,000 
Sub Total 1,298,465 709,000 
Unexpected 80,000 60,000 
Total Fixed Costs 1,378,465 769,000 
   
VARIABEL COSTS   
Consultancies 65,000 30,000 
Translations – meetings 38,000  
Recording – meeting 65,000  
Travel expenses Israel 82,000 40,000 
Travel expenses abroad 5,000 10,000 
Advertising / P.R. 15,000 15,000 
Total variable costs 270,000 95,000 
   
Total Fixed + Variable Costs 1,648,465 864,000 
   
   
Deze begroting is aangenomen in de bestuursvergadering van SCMI op 28/11/2004 
   

 


