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Voorwoord 

De Stichting Collectieve Marorgelden Israël is sinds 2.8.2004 in Israël geregistreerd 

als een buitenlandse Stichting.  

De doelstellingen van de Stichting zijn het verkrijgen, besturen en verdelen van de 

Marorgelden voor collectieve doeleinden in Israël en ten behoeve van de 

Nederlands-Joodse gemeenschap in Israël. 

Het bestuur van de Stichting bestaat uit ten minste negen leden, 

vertegenwoordigers van in de Nederlandse gemeenschap bekende organisaties in 

Israël  en voorts drie onafhankelijke leden, d.w.z. dat ze geen bestuurslid zijn van 

een Nederlands -Joodse organisatie in Israël.  Het huidige bestuur telt negen leden, 

vertegenwoordigers van organisaties en drie onafhankelijke leden samen 12 leden. 

Bovendien worden plaatsvervangers benoemd voor het geval een lid verhinderd is 

om aan een bestuursvergadering deel te nemen. De organisaties hebben echter 

moeite met het benoemen van plaatsvervangers. 

Het bestuur behandelt aanvragen voor uitkeringen die ieder jaar ingediend worden 

tot 31 oktober. Aanvragen die na deze datum worden ingediend, worden niet 

behandeld. 

Een organisatie is gerechtigd een aanvraag voor een uitkering in te dienen over een 

periode van twee jaar. De aanvraag kan betrekking hebben op de twee jaar die 

ingaan op de eerste januari van het aansluitende jaar, of wel een jaar van te voren. 

Het bestuur besluit over de aanvragen tot een uitkering is overeenkomstig de regels 

van de statuten, het uitkeringsreglement en het beleidsplan. 

Een organisatie heeft het recht om tegen de bestuursbesluiten een bezwaar in te 

dienen bij de bezwarencommissie, waarvan de leden geen bestuursfunctie hebben in 

een organisatie in de Nederlands-Joodse gemeenschap in Israël. 

Organisaties die een uitkering ontvangen zijn verplicht tussentijds te rapporteren 

over het gebruik van de gelden zo ook na de voltooiing van het project. 

Het bestuur kiest uit haar midden drie commissies: 

 , bestaande uit de voorzitter, de secretaris, de lijks Bestuur (DB)Het Dage

penningmeester en een bestuurslid. De taak van het dagelijks bestuur bestaat uit het 

behandelen van de lopende zaken van de stichting. 

 De follow-up commissie, houdt toezicht op het gebruik van de gelden voor het doel 

waarvoor ze verleend zijn en op uitbetaling van de uitkeringen.  

De financiële commissie heeft tot taak om van nabij toezicht te houden op het 

beheer van de gelden door twee beleggingsmaatschappijen  en kan zo nodig 

beslissingen te nemen w.b. de samenstelling van het packet. 

www.scmi.org.ilis te vinden op de website:  Nadere informative 

http://www.scmi.org.il/
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SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR 

Er is geen verandering ingetreden in de samenstelling van het bestuur. Het bestuur telt 

negen leden, gedelegeerd door de volgende organisaties:  

Ajalah, Elah, Irgoen Olei Holland, Bet Juliana, Bet Joles, Center Research Dutch 

Jewry, Jad Davids, Nini Czopp en het Stipendium Fonds. Bovendien telt het bestuur 

nog drie onafhankelijke leden, die geen zitting hebben in de voornoemde besturen.  

Itamar Engelsman werd benoemd tot penningmeester en Ido Heymans trad af als 

adviseur. Wij bedanken Ido voor zijn inbreng.   

Doris Milner-Cohen trad eveneens af. In haar plaats kwam Jossie Beck, de voorzitter 

van het Beth Joles bestuur.  

Doris Milner heeft door haar vakkundige kennis, zeer veel bijgedragen tot de 

besprekingen van het bestuur en tot het functioneren van de financiële commissie. Zij 

werd benoemd tot plaatsvervanger van Jossie Beck.  

Jehudi Kinar werd de gedelegeerde van Beit Juliana. Hij was vele jaren in dienst van 

het ministerie van buitenlandse zaken, en fungeerde als afgezant en consul in 

verschillende landen.  

Wij mogen vaststellen dat het bestuur samengesteld is uit vertegenwoordigers met een 

rijke achtergrond, die duidelijk tot uiting komt in de bestuursvergaderingen, en 

waardoor rijk geschakeerde meningen ter berde gebracht worden. 

  

Het huidige bestuur:  

  

 Organisatie Status Vertegenwoordiger 

1 Ajalah Lid Ronnie Polak 

2 Elah Lid Izik Lahav 

3 Irgoen Olei Holland Penningmeester Awraham (Albert) de Vries 

4 Beth Juliana Lid Jehudi Kinar 

5 Beth Joles Lid Jossy Beck 

6 Center Research Dutch Jewry Penningmeester Itamar Engelsman 

7 Jad Davids Lid Shimon van Buren 

8 Nini Czopp Secretaris Channa Rinat 

9 Stipendium Fonds Lid Ze'ev de Levie 

10 Onafhankelijk Lid Amiram van Kloeten 

11 Onafhankelijk Lid Channa Bromberg 

12 Onafhankelijk Lid Micha Shimoni 

  

Ingediende en toegekende aanvragen  
 

20 Aanvragen werden ingediend door 9 organisaties. 17 werden goedgekeurd en drie 

afgewezen. 

Het totale aangevraagde bedrag was ILS 12,181,605 waarvan ILS 7,245,500 werd 

toegekend uit de Maror gelden. De aanvragen waren gedeeltelijk bestemd voor 2014, 

maar de meesten waren voor 2015 en 2016. De meeste bedragen voor 2014 waren 

reeds toegekend en verdeeld in de vorige ronde.  

  

Verdeling van uitkeringen 
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Volgens het huidige beleid wordt een jaarlijks bedrag van ILS 3.5 mio uitgekeerd. Na 

de hoorzittingen en besluit van het voltallige bestuur dat het project waarvoor de 

uitkering aangevraagd is in aanmerking komt voor  een toekenning uit de 

Marorgelden, wordt beslist over de verdeling van de uitkeringen. Besloten werd het 

bestaande systeem te volgen, waarbij ieder bestuurslid een tabel krijgt met de namen 

van de verenigingen en de gevraagde bedragen.  

De bestuursleden delen hun mening mee, met vermelding van de uit te keren bedragen 

aan iedere organisatie, zonder vermelding van hun eigen organisatie. De 

penningmeester berekent het gemiddelde bedrag dat als leidraad dient voor de 

uiteindelijke hoogte van iedere uitkering.  

  

Beroep   
 

In deze ronde werd geen enkel bezwaar ingediend. 

  

Het Fundraising Project 
 

Dit jaar begon het fundraising project daadwerkelijk in actie te komen. Het stuitte 

echter reeds vanaf het begin op verschillende moeilijkheden. 

Twee professionele fund raisers namen, om ons onbekende reden, hun ontslag. Een 

derde persoon werd aangesteld.  
1. Teveel tijd en moeite wordt vereist van de organisaties om dergelijke projecten uit te 

voeren.  
2. Nederlandse organisaties vinden het moeilijk gepaste donors te vinden voor 

uitsluitend Nederlandse projecten. Na lang overleg werd besloten nog twee jaar op 

dezelfde wijze door te gaan, met de mogelijkheid na een jaar te stoppen, indien het 

resultaat niet bevredigend is.   
 

Gelden verkregen uit Nederland 
 

Na een uitgebreide correspondentie met SAMO (Stichting Afwikkeling Marorgelden 

Overheid) werden in augustus 2013 Euro 2 mio, overgemaakt  op de rekening van SCMI. 

Eventuele restgelden zullen worden overgemaakt als SAMO wordt opgeheven. Bovendien 

ontvingen wij begin 2014 van de SIM (Stichting Individuele Marorgelden) de bedragen die 

overgebleven waren na de verdeling van de persoonlijke uitkeringen. In totaal ontvingen wij 

uit Holland een bedrag van bijna Euro 3 mio. 
Volgens de huidige richtlijnen betekent dit dat wij tot 2020/2022 uitkeringen kunnen geven, 

in tegenstelling tot onze schatting in 2007 toen wij van mening waren dat wij de Maror 

Gelden slechts tot 2017 konden uitkeren. Het is niet altijd eenvoudig deze richtlijnen te 

handhaven, maar dit is de meest verantwoorde wijze.  
  

Beleggingen  
 

De ons toevertrouwde Maror Gelden worden op solide wijze belegd. De financiële commissie 

overlegt regelmatig met beide 'file managers'. Tot ons genoegen toonden de beleggingen een 

opbrengst van resp. 5.5% en 6.5%,in totaal ILS 790,000. Vergeleken met de economische 

toestand in  2013 zijn dit goede resultaten. In de periode van 2007 tot 2013 bedroeg de totale 

rente ILS 6.2 mio. 
  
 

Het financiële SCMI verslag voor 2013 
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Het verslag voor 2013 werd op 23 Juli door Ilan Camil, CPA, ingediend. Hij noteerde het 

solide financiële beleid en merkte op dat de behaalde rentevoet goed was, in vergelijking met 

de Israelische economische toestand van dat jaar. 
Wij hebben het totale uitkeringsbedrag,waarop een verplichting ligt, verkleind tot ILS 4,5 

mio. Einde 2013 bedroeg onze liquide middelen een bedrag van ILS 22 mio.  
Het bestuur heeft het financiële verslag goedgekeurd en de herbenoeming van Ilan Camil voor 

2014 bevestigd.  
Ook dit jaar streefde de SCMI er naar de lopende uitgaven zo laag mogelijk te houden. 

Een  bedrag van ILS 42,000 werd dit jaar besteed aan de digitale bewerking van het archief, 

die het archief toegankelijker maakt o.a voor research doeleinden.   
De algemene onkosten in 2013 waren ILS 301,709 tegenover ILS 239,443 in 2012.  
Als gevolg van de nieuwe huurverdeling tussen de verschillende organisaties, die gebruik 

maken van een kantoor in de Sderot Yehudith 10, zal ons aandeel in de huur verminderen. 

Wij hopen dat ook de betaling aan professionele krachten minder zal worden, waardoor onze 

uitgaven lager zullen zijn dan in 2013.   
  

De tweede generatie 
 
Toen twee jaar geleden verschillende bestuursleden rapporteerden over moeilijkheden onder 

de z.g. 'tweede generatie' besprak het bestuur de mogelijkheid om ook aan deze generatie 

Maror Gelden uit te keren. Volgens de richtlijnen van de SCMI, wordt steun in eerste 

instantie uitgekeerd aan de 'eerste generatie' die zelf de Shoa heeft meegemaakt. Het huidige 

bestuur volgde deze stelregel nauwkeurig en eiste een verband met de Shoa als basis voor het 

verlenen van steun. Projecten, die niet met deze stelregel strookten, werden afgekeurd!  

Om een schatting te verkrijgen van de bedragen, de aard van de moeilijkheden, zowel als 

voor welke organisaties het onderwerp relevant is, hebben wij een vragenlijst gestuurd naar 

alle aan de SCMI verbonden organisaties. Uit de antwoorden blijkt duidelijk dat onder de 

tweede generatie moeilijkheden bestaan op financieel, geestelijk en economisch gebied.  
  

De meeste aanvragen worden gestuurd naar: Elah, Nini Czopp, Jad Davids en Irgoen Olei 

Holland. 
Beth Juliana bracht het probleem te berde hoe de tweede generatie - die geen WUV meer zal 

ontvangen – tot financiering van het verblijf aldaar  in staat zal zijn. 
  

The professionele directeur van Elah, Yael Cohen, en de directrice van Nini Czopp, Maja 

Joseph, werden uitgenodigd om de achtergronden te belichten van de problemen van de 

tweede generatie zoals zij die in hun werk ontmoeten,  als wel het verschil in behandeling van 

een persoon opgegroeid in een "normaal" gezin, vergeleken met een persoon behorende tot de 

tweede generatie.  
  

Alle betreffende organisaties bevestigen dat economische moeilijkheden meestal ontstaan 

omdat de persoon niet in staat is stand te houden in zijn werk en sociale bekwaamheid mist.  
De leden van de tweede generatie, die zelf ook al kinderen hebben, moeten ook vaak voor de 

ouders zorg dragen, en dat terwijl zij zelf met moeite kunnen fungeren.  
De organisaties benadrukten de groeiende stroom van aanvragen hetgeen de financiering van 

een eventuele behandeling bemoeilijkt.  
Het bestuur heeft zich in vier verschillende vergaderingen over het probleem van de tweede 

generatie gebogen en kwam tot de beslissing dat ook de leden van deze generatie recht heeft 

op steun van Marror Gelden, onder de volgende voorwaarden: 

 

1. De huidige regel blijft bestaan. De eerste generatie heeft het eerste recht op verdeling 

van deze gelden.  
2. De tweede generatie, de kinderen van de eerste, krijgen geen WUV uitkering.  

Wie is Nederlander? Joden woonachtig in Nederland gedurende de tweede wereld-

oorlog, die vervolgd werden om hun Jood zijn. 
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3. De leden van de tweede generatie worden door de in punt 4 genoemde organisaties 

erkend als steun behoevend. 
4. Deze organisaties zijn: Jad Davids, Nini Czopp, Ella en de beide oudertehuizen. 
5. De aanvraag procedure verloopt via de bestaande projecten. 

  

Noodfonds 
 
Op initiatief van de IOH werd, na "operation Zuk Etan",het vorige noodfinds dat was 

opgericht gedurende de tweede Libanonoorlog in 2009 opnieuw geactiveerd. 
Het bestuur van de SCMI kende een totaal bedrag van ILS 500,000 toe. De voorwaarden 

waren: De aanvrager is een ex-Nederlander of zijn kinderen,die in de gevarenzone wonen. 
De bedoeling was om eventueel getroffene personen zowel geestelijk als financieel bij te 

staan. In dit kader werden drie mogelijkheden aangeboden:  
1. Een tweedaagse rust periode buiten de gevarenzone, waarvoor een betaling van  

ILS 500.- per dag per persoon. 
2. Psychologische steun door Nini Czopp of Elah. 
3. Overbrugging van betaling voor materiële schade, tot de ontvangst van regerings 

vergoeding. Het overbruggingsbedrag zal door het "Keren hamejuchedet" uitgekeerd 

worden, en de SCMI zal het uitgekeerde bedrag aan het "Keren hamejuchedet" terug 

betalen na overleg van een kwitantie. 
  

Tien aanvragen voor een tweedaagse rust periode werden ingediend, waarvoor een totaal 

bedrag van ILS 10,000 werd betaald. 
  

Dertien ronden in cijfers en bedragen 
 
SMO keerde de goedgekeurde bedragen uit voor ronden een en twee. De SCMI keerde de 

bedragen uit voor ronden 3-14. Ronde 13 werd overgeslagen, om overeenkomst te verkrijgen 

tussen het nummer van de ronde en het jaar waarin deze verwezenlijkt werd. 

 

 

 

        

  14-rondes 1 a. Algemene samenvatting    

        

        

            Totaal aantal 
         rondes 1-12 

           Ronde 14 
betreft 2015-2016 

         Totaal aantal 
         rondes 1-14 

  M = miljoen Aantal 
aanvragen 

Bedragen 
in M NIS 

Aantal 
aanvragen 

Bedragen 
in M NIS 

Aantal 
aanvragen 

Bedragen 
in M NIS 

1 Bestemd voor 
uitkeringen 

  66.8   5.9   72.7 

2 Ontvangen 
aanvragen 

398 471.7 20 12.5 418 484.2 

3 Door 
organisaties 
teruggetrokken 

36 48.7 0   36 48.7 

4 Voldeden niet 
aan de regels 

37 49.9 0   37 49.9 

5 Niet behandeld 
wegens 

2 3.7 0   2 3.7 



7 
 

  ontbrekende 
gegevens 

            

6 Voldeden aan 
statuten en  

323 369.4 20 12.5 343 381.9 

  uitkeringsregels             

7 Uit eigen 
middelen en 
van derden 

  132.5   4.2   136.7 

8 Het bedrag 
verzocht van 
Maror 

  239.1   7.5   246.6 

9 Afgewezen 
aanvragen. 
Redenen aan  

113 70.6 3 0.8 116 186.6 

  de organisaties 
meegedeeld 

            

10 Vooraf 
toestemming 
gekregen voor 

15   0   15   

  dekking uit het 
globale 
voorschot 

            

11 Organisatie ziet 
af van 
uitkering, 

2 0.1 0   2 0.1 

  het project 
wordt niet 
uitgevoerd 

            

12 Aanvragen 
samengevoegd 
met  

8   0   8   

  andere van 
dezelfde 
organisatie 

            

13 Goedgekeurde 
aanvragen - 
uitkeringen 

185 64.2 17 5.3 202 69.5 

  uit 
Marorgelden 

            

14 Ingediende 
bezwaren 

53   0   53   

15 Toegewezen 
bezwaren 

16 3.3 0   16 3.3 

16 Uitkeringen uit 
Maror-gelden, 
incl. 

201 67.5 17 5.3 218 72.8 

  toegewezen 
bezwaren 
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  b. Verdeling van de 14de ronde (no. 13 is overgeslagen) 

       

       

Nr. Project     Naam 
organisatie 

Naam project Toekenning 
     2014 

Toekenning 
     2015 

Toekenning 
     2016 

   Totaal 
toegekend 

                     

14/2030 Stipendium 
fonds 

Stipendia              
160,000  

           
160,000  

           
320,000  

14/2031 I.O.H. Social activities                 
37,500  

              
37,500  

              
75,000  

14/2032 I.O.H. Huur subsidie                 
75,000  

              
75,000  

           
150,000  

14/2033 I..O.H. Basis activiteit              
650,000  

           
650,000  

        
1,300,000  

14/2034 Lochamei 
Hagetaot 

Video room            
112,000  

    
           

112,000  

14/2035 Yad 
Vashem 

Hasidei Oemot               
80,000  

    
              

80,000  

    Haolam         

14/2036 Yad 
Vashem 

Oude films 
project 

             
215,250  

           
215,250  

           
430,500  

14/2037 Elah Psychotherapie              
500,000  

           
500,000  

        
1,000,000  

14/2038 Elah Samen zijn we               
150,000  

           
150,000  

           
300,000  

    sterk         

14/2039 Elah Schrijven 
therapie 

                
35,000  

              
35,000  

              
70,000  

14/2040 Elah Huur subsidie                 
20,000  

              
20,000  

              
40,000  

14/2041 Elah Verbouwing                 
20,000  

  
              

20,000  

    klinieken         

14/2042 Nini Chronische 
zieken 

             
450,000  

           
450,000  

           
900,000  

14/2043 Beth Joles Wij gaan naar 
buiten 

                
50,000  

  
              

50,000  

14/2044 Beth 
Juliana 

Nieuwe 
minibus 

             
275,000  

  
           

275,000  

14/2047 Machon 
 le-jahadut 

Academische                 
55,000  

              
55,000  

           
110,000  

  Holland medewerker         

14/2049 Machon 
 le- jahadut 

Reina Spier               
24,500  

    
              

24,500  

  Holland           

              

  Totaal              
216,500  

        
2,692,750  

        
2,347,750  

        
5,257,000  
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Avraham(Albert) De Vries, Voorzitter 

Channa Rinat, Secretaris 

Itamar Engelsman, Penningmeester 

De Nederlandse versie is uit het Ivrieth vertaald door Mechel Jamenfeld 


