
1 

 

Het financiële SCMI verslag voor 2016 
 
 
 
Eind juni werd het financiele rapport van SCMI na presentatie door de accountant and 
stemming van het voltallige bestuur goedgekeurd. 
 
Ook 2016 gaf ons geen verbetering van de wereldmarkten en het resultaat van de 
investeringen was opnieuw beneden de 2%, een betreurenswaardig resultaat. Daar het SCMI 
zich op vrijwillige basis houdt aan de voorschriften voor portfolio’s voor stichtingen in de 
Israelische wet hebben wij een zeer behoudende portfolio met weinig aandelen en vooral 
obligaties waardoor er ook minder mogelijkheid is om een beter resultaat te behalen. Ter 
verdere verlaging van de kosten heeft het bestuur op dezelfde vergadering ook besloten om 
het contract met de twee investeringsbedrijven af te sluiten en de volledige investering, 
mede omdat ook het totale bedrag nu een stuk minder is dan voorheen, in handen te geven 
van de adviseurs van de Bank Leumi. Dit zal ons duizenden shekels per jaar besparen. 
 
In het afgelopen jaar kregen wij te horen dat wij nog een bedrag van rondom de Euro 
400,000.- mogen verwachten van SAMO die nu bezig zijn zichzelf op te heffen. Dit bedrag 
gaat om restgelden die nog over zijn. 
 
In 2016 waren de inkomsten van de investeringen slechts NIS 61.361,-   en het totale 
inkomen van de investeringen sinds 2007 bedraagt nu ca. NIS 6.939.361,00. 
 
De totale verplichtingen aan de verschillende stichtingen waren eind 2016 NIS 4.7 miljoen en 
het nog vrije bedrag voor toekomstige uitkeringen was NIS. 10.1 miljoen. 
 
Zoals vorig jaar vermeld streven wij er altijd naar om onze kosten zo laag mogelijk te houden 
en dit jaar waren deze ietsje lager dan in 2015. Helaas zal dit voor het lopende jaar niet 
lukken door de wisseling van secretaresses. 

Vorig jaar vemeldden wij reeds dat het SCMI nog een 4 tot 5 jaar te gaan heeft, er zullen 
waarschijnlijk nog 3 rondes van ongeveer 3.5 miljoen per jaar volgen. De SAMO is nu bezig 
zichzelf op te heffen en ook het SPI heeft reeds besloten om de deuren te sluiten. Na de 
komende 3 rondes zal ook het SCMI alleen nog maar de lopende projecten afwikkelen. 

 

Samenvatting van 16 rondes in getallen en bedragen 

 
SMO/SAMO keerden de goedgekeurde bedragen uit voor rondes een en twee. De SCMI 
keerde bedragen uit voor rondes 3-16. Het nummer 13 werd overgeslagen, om 
overeenkomst te krijgen de tussen het nummer van de ronde en het jaar waarin deze 
verwezenlijkt werd.  
 

Archief Philip Staal
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A. Algemene samenvatting van de rondes 1 – 17. 
 

 
  

Totaal aantal rondes 
1-16 

Ronde 17 betreft 2017-
2018 

Totaal aantal rondes 
1-17 

  M = miljoen 
Aantal 

aanvragen 

Bedrag
en in 
M NIS 

Aantal 
aanvragen 

Bedragen 
in M NIS 

Aantal 
aanvragen 

Bedragen 
in M NIS 

1 Bestemd voor uitkeringen   74.6       74.6 

2 Ontvangen aanvragen 456 
503.16

8 4 0.824 460 503.992 

3 Door organisaties teruggetrokken 37 48.75 0 0 37 48.75 
4 Voldeden niet aan de regels 37 49.9 0 0 37 49.9 
5 Niet behandeld wegens 2 3.7 0 0 2 3.7 
  ontbrekende gegevens             

6 Voldeden aan statuten en  380 
400.81

8 4 0 384 400.818 
  uitkeringsregels             

7 Uit eigen middelen en van derden   
147.52

2   0.446   147.968 

8 Het bedrag verzocht van Maror   
271.60

2   0.378   271.98 

9 
Afgewezen aanvragen. Redenen 
aan  122 190.4     122 190.4 

  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 231 77.3 4 0.339 235 77.639 
  uit Marorgelden             

14 Ingediende bezwaren 56       56   
15 Toegewezen bezwaren 17 3.715     17 3.715 

16 Uitkeringen uit Maror-gelden, incl. 248 81.015 4 0.339 252 81.354 
  toegewezen bezwaren             
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De behandeling van de bezwaren van ronde 16 hebben langer geduurd dan normaal en zijn daarom 
in de linker colom opgenomen onder het totaal van ronde 1-16. Het ging om een alsnog 
toegewezen bedrag van NIS 415,000.-. 
Ronde 17 was een kleine ronde ter complementering van het totale bedrag per twee jaaqr van 7 
miljoen sjekel aan projecten. Alle 4 aanvragen kregen een uitkering en er waren derhalve geen 
bezwaren.  
 
 

  
b. Verdeling van de 17de ronde 

 [Bedragen in 
sjekels] 

     
      Nr. Project Naam organisatie Naam project Toekenning Toekenning Totaal 

      2017 2018 toegekend 

17/2101 Yad Vashem Book translation 
              

20,000    
              

20,000  

17/2102 Elah IT project            122,000             122,000  
           

244,000  

17/2103 Dutch School Learning materials 
              

12,500  
              

12,500  
              

25,000  

17/2104 Reuth Social activties 
              

25,000  
              

25,000  
              

50,000  
    in Beth Bart       
            

  Totaal              179,500             159,500  
           

339,000  
 
 
Er valt hier verder weinig aan op- of aan te merken. 
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Jaarverslag 2016 

 

 

Weer hebben we een ronde achter de rug die ons nader brengt naar het einde van de SCMI activiteiten. Nog 
enkele jaren en het geld is op.. 

Ook de recipienten zijn zich bewust dat deze bron van inkomsten droog komt te liggen en zijn hard bezig 
alternative bronnen te vinden die hun voortbestaan kan verzekeren. 

Enkele afwijzigingen van fondsen in ronde 16 leidden tot bezwaren gericht aan de bezwarencommissie, die de 
kritiek, gericht aan de SCMI, zeer serieus nam.  

Deze specifieke kan misschien een “pain in the neck" zijn maar toch is dit soort commissie wel belangrijk 
aangezien ze zowel een corrigerende alswel een disciplinaire invloed heeft op het bestuur.  Zodoende werd 
een afgewezen project tot ieders tevredenheid alsnog goedgekeurd. 

 

De intensieve activiteiten ten opzichte van SAMO en het ministerie van financien om nog zoveel mogelijk 
gelden naar Israel te krijgen voordat SAMO gesloten wordt, gingen onvermoeid door. Onze voorzitter en 
penningmeester besteedden vele uren om de juiste sommen geld vast te stellen die de SCMI toekomen. Hier 
moet vermeld worden dat de Nederlandse ambassadeur bereid was enige druk uit te oefenen op het 
ministerie van financien met als doel SAMO te bewegen de rentes aan SCMI te betalen die ons toekomen. 

 

De policy van het DB is om eens per maand een vergadering van het voltallige bestuur te beleggen tenzij er 
niets te bespreken of mede te delen valt. In het bestuur kwamen geen veranderingen en telt nog steeds 11 
leden waarvan 4 onafhankelen. 

 

Ronde 17 zag een totale toekenning van NIS.330,000.- verdeeld over 4 projecten. Dit beperkte aantal 
aanvragen maakte het mogelijk snel te besluiten. De ingediende projecten waren meer aanvullingen en/of 
kleinere bedragen die gerangschikt werden onder ronde 17. 

 

De financiele onduidelijkheid bij een van de stichtingen, namelijk gelden die werden ontvangen rechtstreeks 
uit Nederland zonder kennisgeving aan de SCMI, leidde er toe dat een zogenaamd Hulpfonds werd opgericht, 
met een kapitaal van omstreeks een millioen Shekel. Dit fonds, onder leiding van Gidon Dolev, functioneerde 
op een efficiente manier en werkte alle aanvragen snel af. De prognose is dat eind 2017 het fonds leeg is en 
kan worden gesloten. 
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Bezwaren. 

Ronde 17 zag geen bezwaren. 

 
 

 

 


