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Stichting Collectieve Marorgelden Israël 
Bureau : Sderoth Jehudith 10, Tel Aviv, Israel, Correspondentieadres : POB 57271, 61572 Tel Aviv, Israel 

Tel. +972-3-5613068, fax +972-3-5625575, Email: scmi@netvision.net.il, Website: www.scmi.org.il 

 

 

Marorgelden voor collectieve doelen t.b.v.  

de uit Nederland afkomstige gemeenschap in Israel. 

 

Besluiten over aanvragen van de eerste verdeelperiode 
(Dit bericht en meer informatie zijn ook te vinden in de website www.scmi.org.il) 

 
(gebruikte afkortingen: M = miljoen, NIS = New Israeli Shekel, SMO = Stichting Marorgelden Overheid in Nederland,  

KIII = Kamer III van de SMO, SCMI = Stichting Collectieve Marorgelden Israël, SPI = Stichting Platform Israel) 

 

Inleiding 

Hierbij wordt voor de eerste keer verslag gedaan van de bestuurswerkzaamheden en de besluiten over 

de aanvragen voor uitkeringen uit de Marorgelden voor collectieve doelen ten behoeve van de uit Nederland 

afkomstige gemeenschap in Israel. 

Voor het beheer en de verdeling van de Marorgelden voor collectieve doelen ten behoeve van de uit 

Nederland afkomstige gemeenschap in Israel zijn verantwoordelijk: 

a. de Stichting Marorgelden Overheid (SMO) via haar orgaan genaamd “Kamer III” voor de Marorgelden 

afkomstig van de Nederlandse overheid, 

b. Stichting Collectieve Marorgelden Israel (SCMI) voor de Marorgelden afkomstig van de Nederlandse 

banken, verzekeraars en effectenbeurs (de private sector).  

Aparte administratie en rapportage zijn nodig zolang over de overheidsgelden.via de SMO toezicht wordt 

gehouden door de Minister van Financien in Nederland. Voor het beheer en de verdeling zelf is één bestuur 

gevormd, dat momenteel 18 leden telt, 13 afgevaardigden van organisaties van (ex-) Nederlanders in Israel  

(1 per organisatie) en 5 onafhankelijke leden eveneens uit Israel, allen benoemd door de Stichting Platform 

Israel (SPI), die sinds enkele jaren als dakverband van de organisaties van uit Nederland afkomtigen in Israel 

fungeert. Dit bestuur, gewoonlijk aangeduid als Kamer III/SCMI, fungeert voor alle bestuurlijke aspecten als 

een personele unie, d.w.z. dezelfde personen zijn lid van het bestuur van Kamer III én van SCMI en hebben 

dubbele bevoegdheid. Zo is het voor de organisaties niet relevant bij welke van de twee bronnen van 

Marorgelden zij zullen aanvragen. 

Van de totale Marorgelden die in het jaar 2000 door de Nederlandse overheid, banken, verzekeraars 

en Amsterdamse effectenbeurs betaald werden (ca. € 324 M) is inmiddels ca. 80 % in drie betalingen 

uitgekeerd aan individuele personen die aan de relevante criteria voldeden, en is ca. 20% bestemd voor 

collectieve doelen binnen de Nederlands-Joodse gemeenschap via organisaties, waar ook ter wereld. Hiervan 

is 26% (ca. € 16.6 M + bijkomende rente) bestemd voor collectieve doelen t.b.v. de uit Nederland afkomstige 

gemeenschap in Israel. Dit verslag heeft alleen hierop betrekking. 

Volgens de reglementen kunnen voor deze uitkeringen twee maal per jaar (t/m 30/6 en t/m 31/12 

aanvragen worden ingediend. Dit verslag betreft de aanvragen die t/m 30 juni 2003 werden ingediend. 

Het bestuur werkte volgens de statuten, reglementen en het beleidsplan, die o.a. te vinden zijn in de 

website www.scmi.org.il  

In dit eerste verslag wordt wat dieper ingegaan op de regels en werkwijzen. Onderstaande uitleg over 

de toekenning en vooral over de afwijzing van bepaalde projecten is mede bedoeld als positieve leidraad voor 

toekomstige aanvragen. Het bestuur is voor een zo ruim mogelijk en welwillend beleid. 

Aan statuten, reglementen en beleidsplan zijn de volgende beginselen ontleend: 

• Het voor collectieve doelen beschikbare bedrag zal de gemeenschap vele jaren ten goede komen. 

• Uitkeringen zijn voor collectieve doelen voor de uit Nederland afkomstige gemeenschap in Israel, uit 

te voeren in Israel, op het gebied van  

cultuur; educatie; religie; welzijn; zorg; sport en recreatie; externe belangenbehartiging; herinnering; 

veiligheid; wetenschappelijk onderzoek; immigratie en inburgering. 

• Collectieve doelen worden verwezenlijkt door organisaties (rechtspersonen). 

• Uitkeringen mogen alleen gedaan worden aan organisaties zonder winstoogmerk. 

• De uitkeringen zijn voor projecten met eenmalig karakter of met een duur van maximaal 4 jaar. 

• In iedere volgende periode kan een organisatie aanvullende aanvragen indienen voor lopende 

projecten of nieuwe aanvragen voor nieuwe projecten. 

Archief Philip Staal
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• Besluiten over toe- of afwijzen van een uitkering worden niet door het dagelijks bestuur, maar 

uitsluitend door het hele bestuur genomen. 

• In de eerste twee jaar mag tot 50% van het beschikbare bedrag uitgekeerd worden, ca. 25% voor 

aanvragen ingediend t/m 30/6/03 en ca. 25% voor de twee volgende periodes samen (aanvragen 

ingediend t/m 31/12/03 en 30/6/04). 

• Tegen een bestuursbesluit kan bezwaar aangetekend worden. Een bezwarencommissie onderzoekt het 

bezwaar en adviseert het bestuur. 

 

De eerste aanvraagperiode 

Omdat de uiterste zorgvuldigheid voorop stond en het voor ons allen de eerste keer was, vereiste deze ronde 

relatief veel tijd van voorbereiden en vergaderen over de uitwerking van methodes en werkwijzen, nog voordat 

met de bespreking van de aanvragen zelf begonnen werd. 

 

• De aanvragen die niet aan de reglementen voldeden, werden afgewezen; zij werden “niet-ontvankelijk” 

verklaard. 

• Aanvragen werden afgewezen wegens een of meer van de volgende redenen: 

o Het project had geen betrekking op de gemeenschap van uit Nederland afkomstigen in Israel. 

o Uit Nederland afkomstigen, waarvoor de Marorgelden bedoeld zijn, vormden slechts een hele kleine 

minderheid van de doelgroep van het project. 

o Het project werd door een organisatie met winstoogmerk ingediend.  

De organisatievorm van veel kibboetsiem blijkt, volgens ingewonnen juridisch advies, niet overeen te 

komen met de definitie van een “organisatie zonder winstoogmerk”. (Door de aangevraagde 

activiteiten onder te brengen in, met kibboetsiem e.d. gelieerde, stichtingen zonder winstoogmerk, 

kunnen projecten in principe wel in aanmerking komen voor een uitkering uit de Marorgelden voor 

collectieve doelen). 

o De behoefte aan het gestelde doel was helemaal niet, of niet overtuigend genoeg, aangetoond. 

o Er werd aangevraagd voor een door het bestuur niet primair geacht doeleinde. 

o De aanvraag was, ondanks herhaalde verzoeken aan de aanvrager, onvoldoende gedocumenteerd.  

• Alle overige aanvragen beantwoordden aan de statuten en reglementen; zij waren “ontvankelijk”.  

Van al deze aanvragen werd door een extern financieel deskundige een analyse gemaakt waarin hij 

aandacht besteedde aan de financiële kracht van de aanvragende organisatie en de door hem berekende 

reële kosten van het project, die niet altijd overeenkwamen met de door de organisatie zelf opgegeven 

kosten. 

• De bespreking van iedere “ontvankelijke” aanvraag bestond uit twee delen:  

a. Wel/niet een uitkering toekennen (met argumenten voor en tegen) b. Indien wel, voor welk bedrag, 

welke termijn en met welke eventuele speciale voorwaarden. 

• Op 5 februari 2004 werden deze besluiten definitief vastgesteld. 

• Alle toe- en afwijzingsbrieven werden op 17 februari 2004 per aangetekende post verstuurd.  

• Omdat het deels om Nederlandse overheidsgelden gaat, werden de vergaderingen van Kamer III/SCMI 

bijgewoond door een lid van het SMO bestuur, de directeur van Marorbureau Nederland en als waarnemer 

namens het Nederlandse Ministerie van Financien een hoge afgevaardigde van de Nederlandse Ambassade 

in Israël. 

• Alle vergaderingen werden voorbereid door het dagelijks bestuur en de bureaustaf. De bestuursleden 

hadden alle vergaderstukken ruim tevoren voor bestudering en beoordeling ontvangen. 

• Bij de vergaderingen werden de algemeen gebruikelijke vergaderregels, zoals spreek- en stemrecht, in acht 

genomen. De grootte van het bestuur, 18 personen met stemrecht, werkte wel enigszins vertragend, maar 

de vertegenwoordiging van de verschillende organisaties in de gemeenschap droeg bij aan de brede 

besprekingen van diverse opvattingen en heeft in de praktijk zijn waarde bewezen. Ook de samenwerking 

van afgevaardigden van organisaties en onafhankelijke bestuursleden als één goed functionerend bestuur, 

is het vermelden waard. De besluiten werden, in goede sfeer en met de algemene doeleinden voor ogen, 

genomen. Hierbij zij vermeld, dat de afgevaardigde van een organisatie niet aanwezig was bij de 

bespreking en stemming over de door de eigen organisatie ingediende aanvraag. 
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Samenvatting in aantallen en bedragen 

 

A Algemeen overzicht  

 
1.  Totaal nominaal bedrag van de Marorgelden bestemd voor collectieve 

doelen t.b.v. de Nederlands - Joodse gemeenschap in Israël gedurende 

vele jaren 

 

 ca. € 16.6.M, 

nu meer dan  

NIS 90 M 

2.  Van dit totale bedrag werd bestemd voor uitkering in de 1
e
 

uitkeringsperiode aan aanvragen die t/m 30.6.03 werden ingediend 

 

  

ca. NIS 20 M 

  Aantal 

aanvragen 

Bedragen 

 in NIS 

3.  Aanvragen die t/m 30.6.03 werden ingediend 

 

78 129.5 M 

4.  Aanvragen die door organisaties werden teruggetrokken 

 

4 ca. 1 M 

5.  Niet ontvankelijke aanvragen die werden afgekeurd, als strijdig met de 

statuten en uitkeringsregels, zoals die algemeen te raadplegen zijn, o.a. 

in www.scmi.org.il  

 

 

16 

 

14.2 M 

6.  Ontvankelijke aanvragen (voldeden aan statuten en uitkeringsregels) 

 

58 114.3 M 

7.  Waarvan dekking door co - financiering door bijdragen uit eigen 

middelen en van derden 

 

 32.0 M 

8.  Waarvan aangevraagd van de Marorgelden voor collectieve doelen 

 

 82.3 M 

9.  Reele kostprijs volgens berekening van de externe deskundige 

 

 46.8 M 

10.  Afgewezen aanvragen. Redenen medegedeeld aan de organisaties zelf 

 

30 27.9 M 

11.  Goedgekeurde aanvragen – uitkeringen uit Marorgelden 

 

28 18.9M aan 

uitkeringen 

en 1 lening  

van 3M 

 

 

 

B Verdeling goedgekeurde projecten per terrein 

 

Terrein Aantal 

projecten 

Percentage 

Zorg 7 65.1% 

Welzijn 5 17.6% 

Educatie 1 7.4% 

Herinnering 7 5.0% 

Cultuur 5 3.0% 

Wetenschappelijk onderzoek 2 1.7% 

Religie 1 0.2% 

Totaal 28 100.0% 

 

Overeenkomstig de wens bij de besteding van de Marorgelden om bij voorkeur aandacht te besteden aan de 

behoeften van de overlevenden van de Sjoa, werd in deze eerste verdeelronde aan projecten op het gebied van 

welzijn en zorg, voornamelijk voor de oudere overlevenden van de Shoa, 82.7% van het uitgekeerde bedrag 

bestemd. 

 



 

 4

C. De goedgekeurde projecten (in alfabetische volgorde van naam organisatie) 

 

 organisatie proj. nr project naam 

 
 
 
 

terrein 

Bijdrage uit  
Maror 
gelden 
 in NIS 

periode van 
het project 

1 Amutat Leeuwarden 03-040 Restauratie gewijde voorwerpen Religie 28,500 eenmalig 

2 Beth Joles 03-021 Verbouwing eetzaal, salon, plan voor nieuwe 
verpleegafdeling in detail klaarmaken 

Zorg 1,300,000 eenmalig 

3 Beth Juliana  03-015 Herbouw 25 jaar oude vleugel (2.5 etages 
woningen en 1 etage verzorgingsafdeling) 

Zorg 3,000,000 
3,000,000

eenmalig   
lening 4 jaar 

4 Beth Theresienstadt 03-039 Modernisering museum Herinnering 100,000 eenmalig 

5 Center Dutch Jewry 03-049 Symposium 2004 Cultuur 97,000 eenmalig 

6 Center Dutch Jewry 03-050 In kaart brengen van materiaal in Israëlische 
archieven over Ned. Joden en Jodendom  

Wetensch. 
onderzoek 

130,000 eenmalig 

7 Center Dutch Jewry 03-053 Digitaliseren van op bandjes vastgelegd 
historisch materiaal  

Herinnering 60,000 eenmalig 

8 Center Dutch Jewry 03-054 Genealogie project Wetensch. 
onderzoek 

187,750 2 jaar 

9 Elah 03-029 Psychotherapie Zorg 1,500,000 3 jaar 

10 Elah 03-030 Community netwerk Welzijn 2,000,000 4 jaar 

11 Elah 03-035 Jubileum Conferentie 2004 Cultuur 200,000 eenmalig 

12 IOH 03-006 Moderniseren en uitbreiden van het blad Aleh Cultuur 150,000 2 jaar 

13 IOH 03-010 Coordinator activiteiten Welzijn 200,000 2 jaar 

14 IOH 03-011 Jom Holland 2003 Cultuur 117,000 eenmalig 

15 IOH 03-013 Keren Mejuchedet – Noodfonds Welzijn 500,000 2 jaar 

16 IOH 03-076 Moderniseren website cultuur 20,000 eenmalig 

17 IOH 03-078  Intensiveren contactgroepen Welzijn 330,000 4 jaar 

18 Jad Davids 03-004 Voor steun bij entreegelden en/of 
pensiongelden ouderhuizen, homecare  

Zorg 3,896,000 4 jaar 

19 Jer. center public 
affairs 

03-056 Boek in het Engels over het recente restitutie-
gebeuren in Nederland 

Herinnering 100,000 eenmalig 

20 Lochamei Hagetaot 03-028 Restauratie voorwerpen en digitaliseren  Herinnering 200,000 4 jaar 

21 NINIemz 03-023 Thuishulp voor oudere hulpbehoevenden Zorg 456,000 4 jaar 

22 NINIemz 03-024 Thuishulp voor chronische patienten Zorg 200,000 4 jaar 

23 NINIemz 03-079 Homecare - het landelijke netwerk van sociaal 
werkers 

Zorg 2,000,000 4 jaar 

24 Re'ut - Beth Barth 03-063 Culturele activiteiten in het ouderhuis Welzijn 300,000 4 jaar 

25 Stipendum Fonds 03-014 Stipendia voor universitaire en andere studies 
na de middelbare school 

Educatie 1,400,000 4 jaar 

26 Westerweel group 03-059 Documentaire film over de groep en leden Herinnering 80,000 eenmalig 

27 Westerweel group 03-061 Opzetten website Herinnering 14,000 eenmalig 

28 Yad Vashem 03-022 Catalogiseren en digitaliseren van 16.000 
dossiers uit en over Joods Nederland 

Herinnering 400,000 4 jaar 

     Totaal Uitkeringen in NIS, bijna geheel uit 

gelden onder beheer van de SMO 

18,966,250   

    Totaal Lening in NIS, geheel uit gelden  

onder beheer van de SCMI 

3,000,000   

 

 

Tel Aviv, juli2004, tammoez 5764 

 

Stichting Collectieve Marorgelden Israël, 
 

 

mr. Ilana Braaf – Snir, voorzitter  Barend Elburg, secretaris 
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Stichting Collectieve Maror-gelden Israël 
Bureau : Sderoth Jehudith 10, Tel Aviv, Israel, Correspondentieadres : POB 57271, 61572 Tel Aviv, Israel 

Tel. +972-3-6241775, fax +972-3-6241774, Email: scmi@netvision.net.il, Website: www.scmi.org.il 

 

 

 

 

Tel Aviv, februari 2005, adar alef 5765 

 

 

 

 

Besluiten over aanvragen van de tweede verdeelperiode,  

aanvragen die t/m 31.12.2003 werden ingediend 
(Dit verslag en meer informatie zijn ook te vinden in de website www.scmi.org.il ) 

 

 

 

Gebruikte afkortingen:  

KIII = Kamer III van de SMO,  

Maror = Morele Aansprakelijkheid Roof en Rechtsherstel,  

M = miljoen,  

NIS = New Israëli Shekel,  

SCMI = Stichting Collectieve Maror-gelden Israël,  

SMO = Stichting Maror-gelden Overheid in Nederland 

 

 

De tweede aanvraagperiode 
 

Details van de behandeling van aanvragen werden al beschreven in het verslag over de eerste 

periode. 

 

Het belangrijkste verschil met de eerste periode was, dat in de tweede ronde hoorzittingen 

werden gehouden waarbij iedere aanvragende organisatie de gelegenheid kreeg de ingediende 

aanvraag nog eens kort aan het voltallige bestuur - dat tevoren de ingestuurde aanvraag met bijlagen 

had bestudeerd – uit te leggen en vervolgens op vragen van bestuursleden te antwoorden. Dit directe 

contact werd door het bestuur van de SCMI en de aanvragende organisaties als positief ervaren. 

 

Nadat op 11 oktober 2004 over de laatste aanvragen was besloten en bleek dat het totaal uit te 

keren bedrag het - voor deze periode beschikbare - bedrag niet overschreed, werden de besluiten 

definitief verklaard. Alle toe- en afwijzingsbrieven werden op 7 november 2004 per aangetekende 

post verstuurd.  

 

 

Bezwaren tegen besluiten van de eerste aanvraagperiode 
 

Bij het bestuur van de SMO werden 13 bezwaren ingediend tegen besluiten van Kamer III. Na 

bestudering van alle materiaal en hoorzittingen waar vertegenwoordigers van de organisaties en van 

Kamer III gehoord werden, formuleerde de bezwarencommissie van de SMO over alle bezwaren 

haar advies aan het bestuur van de SMO (in Nederland). 8 bezwaren werden door het bestuur van de 

SMO ongegrond verklaard en in 5 gevallen werd een uitkering toegekend. Dit betrof 3 eerder 

afgewezen aanvragen en in 2 gevallen een verhoging van toegekende uitkeringen. Details – zie 

tabel C. 
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Samenvatting twee aanvraagperiodes in aantallen en bedragen 

A Algemeen overzicht  

  1
e
 verdeelperiode  

(aanvragen t/m 30.6.2003) 

2
e
 verdeelperiode  

(aanvragen t/m 31.12.2003) 

Totaal 1
e
 + 2

e
 periode 

  Aantal 

aanvragen 

Bedragen 

 in NIS 

Aantal 

aanvragen 

Bedragen 

 in NIS 

Aantal 

aanvragen 

Bedragen 

 in NIS 

1.  Bestemd voor uitkering in 

deze periode 

 Ca. 20M  Ca. 5M  Ca.25M 

2.  Ontvangen aanvragen  

 

78 129.5M 67 55.9M 145 185.4M 

3.  Door organisaties 

teruggetrokken 

4 1.0M 2 0.6M 6 1.6M 

4.  Strijdig met de statuten en 

uitkeringsregels  

 

16 

 

14.2M 

 

11 

 

8.1M 

 

27 

 

22.3M 

5.  Voldeden aan statuten en 

uitkeringsregels 

 

58 

 

114.3M 

 

54 

 

47.2M 

 

112 

 

161.5M 

6.  Uit eigen middelen en van 

derden 

  

32.0M 

  

21.5M 

  

53.5M 

7.  Gevraagd van de Maror-

gelden voor collectieve 

doelen 

  

82.3M 

  

25.7M 

  

108.0M 

8.  Van Maror gevraagde deel 

van de reele kostprijs 

volgens de externe 

deskundige 

 

  

46.8M 

  

16.2M 

 

  

63.0M 

9.  Afgewezen aanvragen. 

Redenen meegedeeld aan 

de organisaties zelf 

 

30 

 

27.9M 

 

25 

 

13.3M 

 

55 

 

41.2M 

10.  Goedgekeurde aanvragen – 

uitkeringen uit Maror-

gelden 

28 18.9M aan 

uitkeringen en  

1 lening 3M 

29 2.9M 57 21.8M aan 

uitkeringen, 

1 lening 3M 

11.  Ingediende bezwaren 

 

13  8  23  

12.  Toegewezen bezwaren 

(3 nieuwe en 2 

verhogingen van 

toegekende uitkeringen)  

5 

 

1.6M Nog niet 

beslist 

? 5 + ? 1.6M + ? 

13.  Uitkeringen uit Maror-

gelden, incl. toegewezen 

bezwaren 

31 20.5M  

uitkeringen en 

1 lening 3M 

29 2.9M + ? 52 + ? 23.5M + ? 

uitkeringen, 

1 lening 3M 

 

B Verdeling goedgekeurde projecten per terrein 

 1
e
 periode 2

e
 periode 1

e
 + 2

e
 periode 

Terrein Aantal  

projecten 

% Aantal  

projecten 

% Aantal  

projecten 

% 

Zorg 8 65.3% 2 17.2% 10 59.3% 

Welzijn 7 17.3% 7 20.5% 14 17.7% 

Educatie 1 6.8% 1 2.6% 2 6.3% 

Herinnering 7 4.6% 1 3.1% 8 4.4% 

Cultuur 5 4.4% 6 12.9% 11 5.5% 

Wetenschappelijk onderzoek 2 1.5% 9 36.2% 11 5.7% 

Religie 1 0.1% 2 5.2% 3 0.8% 

Beveiliging   1 2.3% 1 0.3% 
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Totaal 31 100% 29 100% 60 100% 

 

C. De toegekende bezwaren op besluiten van de 1
e
 ronde 

 

 

Poject 

nr. Organisatie Project naam Terrein 

Uit Maror-

gelden in NIS 

Periode 

project 

1 03/006 Irgun Olei Holland Moderniseren en uitbreiden van Aleh cultuur 

473,000 

i.p.v. 150.000 4 jaar 

2 03/020 Jahav – Sde Nechemia Uitbreiding verpleeghuis bejaarden zorg 591,000 eenmalig 

3 03/033 Elah Aanpassing website welzijn 87,000 eenmalig 

4 03/036 Elah 1 begeleide reis naar Polen welzijn 150,000 eenmalig 

5 03/079 Nini Czopp Core social services zorg 

2,500,000 

i.p.v. 2.000.000 2 jaar 

  Totaal uit gelden beheerd door de SMO  1,651,000  

 

D. De goedgekeurde projecten 2
e
 ronde (in alfabetische volgorde van de naam van de organisatie) 

 

 

Poject 

nr. Organisatie Project naam Terrein 

Uit Maror-

gelden in NIS 

Periode 

project 

1 04/166 Ajalah Kennis naar WUV gerechtigden in Israël  welzijn 90,000 4 jaar 

2 04/125 Amuta Leravgat Yotsee Holland Onderzoek naar bezit wezen na WOII wet. ond. 100,000 eenmalig 

3 04/126 Amuta Leravgat Yotsee Holland Bijeenkomsten etc. welzijn 56,000 2 jaar 

4 04/151 Beit Hatefutsoth 

Heruitgave CD  

Amsterdams Ashkenazi Chazanoet cultuur 19,000 eenmalig 

5 04/152 Beit Hatefutsoth 

CD van Portugees Chazanoet  

Amsterdam, London, New York cultuur 34,000 eenmalig 

6 04/134 Center for research Dutch Jewry 

Takanot van de Portugese Gemeente 

Amsterdam 1635-1800 wet. ond. 65,000 3 jaar 

7 04/135 Center for research Dutch Jewry CD Chazanoet Curacao cultuur 22,000 eenmalig 

8 04/136 Center for research Dutch Jewry Nieuwe computers and webserver  wet. ond. 45,000 eenmalig 

9 04/137 Center for research Dutch Jewry Vertaling historisch belangrijke werken cultuur 120,000 4 jaar 

10 04/139 Center for research Dutch Jewry 

Inrichting nieuwe bibliotheekruimte en 

digitalisering collectie   cultuur 125,000 eenmalig 

11 04/120 Elah Therapie thuis zorg 300,000 2 jaar 

12 04/121 Elah Therapeutische schrijfgroepen zorg 200,000 2 jaar 

13 04/109 Galil Vatik Beit Turkiz - Therapie met kunst welzijn 134,000 2 jaar 

14 04/158 Hebrew University Jerusalem Onderduik en verraad tijdens WOII wet. ond 100,000 4 jaar 

15 04/116 Irgoen Olei Holland Bijeenkomst 3 of 4 generaties welzijn 10,000 eenmalig 

16 04/117 Irgoen Olei Holland Beveiliging bijeenkomsten en trips 

beveiligi

ng 68,000 4 jaar 

17 04/118 Irgoen Olei Holland Ledenwervings campagne welzijn 34,000 eenmalig 

18 04/107 Jerusalem Center Public Affairs 

Onderzoek antisemitisme en anti-Israel 

houding in Nederland wet. ond 155,000 eenmalig 

19 04/105 Keren Hantsiv 

Nieuwe banken voor de sjoel van 

Kiboets Ein Hanatsiv religie 100,000 eenmalig 

20 04/156 Mesilat Yosef Bijdrage inrichting nieuwe sjoel  religie 50,000 eenmalig 

21 04/104 Ned. Oorlogswezen in Israel Onderzoek naar bezit wezen na WOII wet. ond 100,000 eenmalig 

22 04/128 Stichting Platform Israel  

Onderzoek naar banktegoeden van 

Nederlanders van voor WOII    wet. ond 275,000 eenmalig 

23 04/129 Stichting Platform Israel  

Onderzoek naar bezit wezen na WOII 

(reeds uitgevoerd) wet. ond 133,000 eenmalig 

24 04/106 Tel Aviv University Catalogisering Horodisch collectie  wet. ond 80,000 3 jaar 

25 04/111 Tempo Dulu Bijeenkomsten e.a. activiteiten  cultuur 56,000 2 jaar 

26 04/141 Yad Vashem Mobile educatiewagen, Sjoa educatie educatie 75,000 eenmalig 

27 04/142 Yad Vashem 

Namen van Ned. Joodse slachtoffers van 

de Sjoa in Internet 

herinneri

ng 90,000 eenmalig 

28 04/102 Yahav – Shluchot Kibbutz Shluchot dagcentrum  welzijn 200,000 eenmalig 

29 04/157 Yoga&Meditatie centrum Turiya Yoga lessen voor Ned. in Israel welzijn 72,000 2 jaar 

  Totaal uitkeringen 2e ronde    2,908,000  

  Waarvan Uit gelden beheerd door de SMO  1,977,000  

   Uit gelden beheerd door de SCMI  931,000  

 

=====================  
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Stichting Collectieve Maror-gelden Israël 
Bureau : Sderoth Jehudith 10, Tel Aviv, Israel, Correspondentieadres : POB 57271, 61572 Tel Aviv, Israel 
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Tel Aviv, maart 2006, adar 5766 

 

 

 

Besluiten over aanvragen van de 3
e
 en de 4

e
 aanvraagperioden 

 

(Dit verslag en meer informatie zijn te vinden in de website www.scmi.org.il ) 
 

Gebruikte afkortingen:  

Maror = Morele Aansprakelijkheid Roof en Rechtsherstel, 

M = miljoen,  

NIS = New Israëli Shekel,  

SCMI = Stichting Collectieve Maror-gelden Israël, waarbij iedere organisatie van ex-Ned. in Israël aangesloten kan zijn 

SMO = Stichting Maror-gelden Overheid (in Nederland) 

SAMO = Stichting Afwikkeling Maror-gelden Overheid (in Nederland) 

SPI = Stichting Platform Israël, dakverband van organisaties van ex-Nederlanders in Israël  

 

SCMI en uitkeringen van Maror-gelden voor collectieve doelen. 
 

Eind 2004 waren de Maror-gelden Overheid bijna helemaal verdeeld aan de individuele porties voor 

overlevenden van de Sjoa of hun erfgenamen (in de jaren 2000 – 2003) en aanvragen voor collectieve doelen 

van de 1
e
 en 2

e
 aanvraagrondes. Afwikkeling van controles en deelbetalingen op uitkeringen uit deze twee 

rondes worden verzorgd door de SAMO.  

Alle aanvragen van de 3
e
 en verdere aanvraagrondes worden uitsluitend binnen de SCMI behandeld en de 

uitkeringen worden gedaan uit de Collectieve Maror-gelden Israël. 

 

De aanvragen van de 3
e
 en 4

e
 periode zijn samen behandeld 

 
Nadat op 11 oktober 2004 de besluiten over aanvragen van de 2

e
 periode waren afgerond, was er niet 

voldoende tijd voor behandeling van de aanvragen van de volgende ronde, voordat voor bijna het hele 

bestuur van SCMI op 8 december 2004 de eerste zittingsperiode van twee jaar afliep. Deze 2 maanden 

werden gebruikt voor lering trekken en het formuleren van veranderingen. De besluiten over deze voorstellen 

werden samen met het bestuur van SPI en de besturen van alle aangesloten organisaties genomen.  

De eerste vergadering van de nieuw-benoemde en herbenoemde bestuursleden van SCMI werd op  

14 april 2005 gehouden. Alle aanvragen van de 3
e
 aanvraagperiode (ingediend t/m 30.6.2004) en de 4

e
 

aanvraagperiode (ingediend t/m 31.12.2004) werden – met vertraging - in behandeling genomen. 

Aanvragende organisaties werden gehoord waarna het besluit werd genomen om “in principe” een uitkering 

te verlenen of de aanvraag af te wijzen. Voor de grotere bedragen van aanvragen waarvoor “in principe wel” 

was beslist, werden adviezen ingewonnen van een externe financiële deskundige en vervolgens werden de 

bedragen van alle uitkeringen vastgesteld. Op 2 januari 2006 werden de laatste besluiten genomen, waarna 

alle toe- en afwijzingsbrieven op 8 januari 2006 per aangetekende post aan de aanvragende organisaties 

verstuurd werden. Het totaalbedrag ligt deze keer net binnen de marge van het in deze ronden uit te keren 

bedrag. 

Om de volgende reden werden er relatief veel aanvragen teruggetrokken. Toen in oktober 2004 bleek 

dat de aanvragen die t/m 30.6.2004 waren ingediend niet voor het begin van 2005 behandeld zouden worden, 

maakten diverse organisaties van de gelegenheid gebruik om aanvragen terug te trekken, 

veranderingen/verbeteringen aan te brengen en de aanvraag voor 31.12.2004 opnieuw in te dienen.  
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Een van de belangrijke besluiten van 2005 betrof het eenmalig beschikbaar stellen van een globaal 

voorschot aan alle organisaties in de gemeenschap van ex-Nederlanders in Israël die vertegenwoordigd zijn 

in SCMI om – zonder vooraf een project in te dienen – geld beschikbaar te hebben voor voortzetten of 

uitbreiden van bestaande activiteiten of het beginnen van nieuwe activiteiten.  

Hierbij zijn twee voorwaarden van kracht, waartoe de organisaties zich vooraf schriftelijk verplichten:  

a. de activiteit past binnen de doelstellingen van de betreffende organisatie 

b. de activiteit voldoet aan de regels van de statuten en het uitkeringsreglement van SCMI. 

De besturen van de organisaties kregen zo meer bewegingsvrijheid en het bestuur van SCMI hoopt en 

verwacht in de komende jaren aanvragen te krijgen voor vervolgsubsidies voor de succesvolle activiteiten. 

Sommige organisaties wilden meer zekerheid vooraf en vroegen daarom de goedkeuring van het bestuur van 

SCMI. Deze aanvragen werden na beoordeling in principe goedgekeurd voor uitvoering en gehele of 

gedeeltelijke dekking van de kosten uit het globale voorschot. 

Samenvatting vier aanvraagperiodes in aantallen en bedragen 

A Algemeen overzicht  

  

 

3
e
 + 4

e
 verdeelperiode  

(aanvragen t/m 30.6.2004  

en t/m 31.12.2004) 

samen behandeld 

Totalen 1
e
 + 2

e
 periode Totalen 1

e
 t/m 4

e
 periode 

  Aantal 

aanvragen 

Bedragen 

 in NIS 

Aantal 

aanvragen 

Bedragen 

 in NIS 

Aantal 

aanvragen 

Bedragen 

 in NIS 

1.  Bestemd voor uitkering in 

deze periode 

 ca. 10M  ca.25M  ca.35M 

2.  Ontvangen aanvragen  

 

56 101.6M 145 185.4M 201 287.0M 

3.  Door organisaties 

teruggetrokken 

14 24.2M 6 1.6M 20 25.8M 

4.  Voldoet niet aan de 

statuten en uitkeringsregels  

7 26.7M 27 22.3M 34 49.0M 

5.  Niet behandeld wegens 

ontbrekende gegevens of 

bijlagen 

2 3.7M   2 3.7M 

6.  Voldeden aan statuten en 

uitkeringsregels 

33 47.0M 112 161.5M  

145 

208.5M 

7.  Uit eigen middelen en van 

derden 

 19.1M  53.5M  72.6M 

8.  Gevraagd van de Maror-

gelden voor collectieve 

doelen 

 27.9M  108.0M  135.9M 

9.  Afgewezen aanvragen. 

Redenen meegedeeld aan 

de organisaties zelf 

7 7.0M 55 41.2M 62 48.2M 

10.  Vooraf toestemming 

verkregen voor dekking uit 

het globale voorschot 

7 0M   7 0M 

11.  Organisatie ziet af van 

uitkering , wordt niet 

uitgevoerd 

1 0.1M   1 0.1M 

12.  Goedgekeurde aanvragen – 

uitkeringen uit Maror-

gelden 

18 10.7M 57 21.9M aan 

uitkeringen, 

1 lening 3M 

75 32.6M aan 

uitkeringen, 

1 lening 3M 

13.  Ingediende bezwaren 

 

5  23  28  

14.  Toegewezen bezwaren ? 

 

? M 8 (*) 2.4M 8 + ? 2.4M + ? 

15.  Uitkeringen uit Maror-

gelden, incl. toegewezen 

bezwaren 

18 10.7 M + ? 62 24.3M 

uitkeringen, 

1 lening 3M 

80 + ? 35.0M + ? 

uitkeringen, 

1 lening 3M 

 

(*) 5eerder afgewezen aanvragen en 3 verhogingen van eerder toegekende uitkeringen 



 3

B Verdeling goedgekeurde projecten per terrein 

 3
e
 en 4e periode 1

e
 en 2

e
 periode 1

e
 t/m 4

e
 periode 

Terrein Aantal  

projecten 

% van het 

uitgekeerde 

totaalbedrag 

Aantal  

projecten 

% Aantal  

projecte

n 

% van het 

uitgekeerde 

totaalbedrag 

Zorg 6 79.9% 10 57.4% 16 64.1% 

Welzijn 2 2.7% 12 16.2% 16 12.0% 

Educatie 0 0 2 6.1% 2 4.2% 

Herinnering 5 10.2% 9 4.9% 13 6.5% 

Cultuur 1 0.7% 12 5.8% 12 4.5% 

Wetenschappelijk onderzoek 3 6.0% 13 8.6% 16 7.8% 

Religie 1 0.5% 3 0.7% 4 0.7% 

Beveiliging 0 0 1 0.3% 1 0.2% 

Totaal 18 100% 62 100% 80 100% 

 

De Maror-gelden voor collectieve doelen zijn bedoeld voor het beantwoorden aan de behoeften van nu van 

de gemeenschap van ex-Nederlanders in Israel, met speciale aandacht voor overlevenden van de Sjoa. 

In deze vier uitkeringsrondes werd ca. 76% van de uitgekeerde bedragen toegekend voor zorg en welzijn, 

vooral aan projecten ten behoeve van de overlevenden van de Sjoa. 

 

C. De goedgekeurde projecten 3
e
 en 4

e
 ronde (in alfabetische volgorde van de naam van de organisatie) 

 

 Project 

nr. 

Organisatie Project naam Terrein Uit Maror-

gelden 

NIS 

Duur v.h 

project 

1.  05/321 Amutat Leeuwarden  In sjoel Kfar Batja herinnering 30,000 eenmalig 

2.  05/309 Beth Joles Verbouw + uitbr. verpleegafdeling zorg 3,000,000 eenmalig 

3.  05/313 Center for Research Dutch Jewry Chazzanut stijl Groningen cultuur 80,000 eenmalig 

4.  04/215 Elah Intervisiedagen welzijn 84,000 4 jaar 

5.  04/216, 

04/217 

05/305 

Elah Psycho educatie 

Groepstherapie 

Psychiatrische hulp 

zorg 600,000 4 jaar 

6.  05/307 Elah Infocus welzijn 200,000 4 jaar 

7.  04/203 Eshel Hanasi (korte film) Ned. Joden tijdens WOII herinnering 35,000 eenmalig 

8.  04/227 Jer. center public affairs (bij 03/056) research + book on rest. process wet. 

onderz. 

50,000 eenmalig 

9.  05/303 Kehillat Mishkenot Achiezer Sjoel en comm.center religie 50,000 eenmalig 

10.  05/304 Kidush Hashem archives Educatief progr. Shoa Nederland herinnering 200,000 2 jaar 

11.  05/326 Machon Jerushalajim Torah trad. Chachmei Holland wet. onderz 100,000 eenmalig 

12.  05/325 Musuem Lochamei hageta’ot Upgrade expositieruimte Ned. 

Joden en WOII 

herinnering 330,000 eenmalig 

13.  04/219 Nini-emz Sociale diensten zorg 3,000,000 4 jaar 

14.  05/319 Nini-emz Thuiszorg zorg 2,000,000 4 jaar 

15.  05/316 Stichting Platform Israël (SPI) Archief Maror gebeuren en digit. wet. 

onderz. 

500,000 2 jaar 

16.  05/318 Yad Vashem (bij 03/022) Catalog. Ned. Shoa document. herinnering 500.000 4 jaar 

   

Totaal uitkeringen 3e en 4e ronde 

  

 

Geheel uit gelden van de SCMI 

  

10,759,000 

 

 

 

===================== 
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Stichting Collectieve Maror-gelden Israël 
Bureau : Sderoth Jehudith 10, Tel Aviv, Israel, Correspondentieadres : POB 57271, 61572 Tel Aviv, Israel 

Tel. +972-3-6241775, fax +972-3-6241774, Email: scmi@netvision.net.il, Website: www.scmi.org.il 

 

 

Tel Aviv, december 2006, kislev 5766 

 

Besluiten 
 over aanvragen van de 5e aanvraagronde, ontvangen t/m 31.12.05 

 
Gebruikte afkortingen:  

Maror = Morele Aansprakelijkheid Roof en Rechtsherstel, 

M = miljoen,  

NIS = New Israëli Shekel,  

SCMI = Stichting Collectieve Maror-gelden Israël, waarbij iedere organisatie van ex-Ned. in Israël aangesloten kan zijn 

SMO = Stichting Maror-gelden Overheid (in Nederland) 

Ronde = Periode voor het indienen van aanvragen  

 

Uitkeringen van Maror-gelden door SCMI voor aanvragen van de 5
e 
ronde 

 
De principes, regels voor uitkering andere achtergrondinformatie, dit rapport en rapporten over vorige 

rondes zijn te vinden in de website www.scmi.org.il. In de behandelwijze van de aanvragen is niets 

veranderd t.o.v. de vorige ronde. Ook de situatie dat het totaal aangevraagde bedrag uit Maror-gelden het te 

verdelen bedrag vele malen overtrof, was niet verschillend van vorige rondes. Drie organisaties gaven 

gehoor aan de oproep van SCMI aan alle aanvragers om hun aanvragen nog eens te bekijken en trokken in 

totaal 6 aanvragen terug voor een totaal van NIS 16.1M. 

 

Samenvoegen van aanvragen 

Het bestuur van SCMI besluit in sommige gevallen een “gecombineerde” uitkering toe te kennen voor twee 

of meer aanvragen van een organisatie in dezelfde periode en de verdeling van het toegekende bedrag over 

de goedgekeurde onderwerpen aan de organisatie zelf over te laten. In deze ronde werd dat 2 keer zo gedaan.  

 

Vervolgaanvragen 

Met het uitkeren van Maror-gelden voor collectieve doelen in Israel werd in 2004 begonnen. Uitkeringen 

zijn eenmalig of voor perioden van 2-4 jaar. Het is dus begrijpelijk dat er in deze ronde “vervolgaanvragen” 

werden ingediend. Bij succesvol verloop van het project en goed gebruik van de gelden, besluit het bestuur 

met genoegen tot een vervolguitkering. 

 

Einde van de behandeling 

De behandeling van alle aanvragen op één na, werd op 26.6.2006 afgerond, waarna de brieven aan de 

organisaties verstuurd werden. De aanvragen van één organisatie echter waren aanleiding tot principiële 

discussies, nadere vragen en antwoorden en diverse verdere besprekingen. Het besluit over de aanvraag 

(positief) werd in november 2006 genomen, waarna dit verslag kon worden afgerond. 

 

Toegekend bedrag 

Volgens het Beleidsplan 2005-2010 kon in deze ronde in totaal tot NIS 5M verdeeld worden. Na zorgvuldige 

behandeling van alle aanvragen, incl. hoorzittingen, werd aan 14 toegekende aanvragen NIS 4.3M 

uitgekeerd. Er werden 5 bezwaren ontvangen die momenteel nog in behandeling zijn. 

 

Bezwaren op besluiten over aanvragen van de 3
e 
en

 
4
e
 ronde  

(Volgens de statuten adviseert de bezwarencommissie en neemt vervolgens het bestuur van SCMI het 

definitieve besluit). 

Op de bestuursbesluiten over aanvragen van de 3
e
 en 4

e
 ronde werden 5 bezwaren ontvangen. Eén 

bezwaar werd toegekend en zo werd NIS 35,165 toegevoegd aan een eerder toegekende uitkering. In de vier 

andere gevallen werden de adviezen van de bezwarencommissie overgenomen door het bestuur van SCMI en 

werden deze aanvragen definitief afgewezen. 
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Samenvatting van de vijf aanvraagrondes in aantallen en bedragen 

 

Door het bestuur van SMO werden slechts in de 1
e
 en 2

e
 ronde uitkeringen toegekend. 

Door het bestuur van SCMI werden in alle rondes uitkeringen toegekend. 

A. Algemeen overzicht  

  

 

Totalen 1
e
 t/m 4

e
 ronde Totalen5e ronde Totalen 1

e
 t/m 5

e
ronde 

  Aantal 

aanvragen 

Bedragen 

 in NIS 

Aantal 

aanvragen 

Bedragen 

 in NIS 

Aantal 

aanvragen 

Bedragen 

 in NIS 

1.  Bestemd voor uitkering in 

deze aanvraagronde 

 ca.35M  ca.5M  ca.40M 

2.  Ontvangen aanvragen 

 

201 287.0M 35 45.0M 236 332.0M 

3.  Door organisaties 

teruggetrokken 

20 25.8M 6 16.2M 26 42.0M 

4.  Voldeden niet aan de 

statuten en uitkeringsregels  

34 49.0M 0 0 34 49.0M 

5.  Niet behandeld wegens 

ontbrekende gegevens of 

bijlagen 

2 3.7M 0 0 2 3.7M 

6.  Voldeden aan statuten en 

uitkeringsregels 

145 208.5M 29 28.9M 174 237.4M 

7.  Uit eigen middelen en van 

derden 

 72.6M  10.1M  82.7M 

8.  Gevraagd van de Maror-

gelden voor collectieve 

doelen 

 135.9M  18.8M  154.6M 

9.  Afgewezen aanvragen. 

Redenen meegedeeld aan 

de organisaties zelf 

62 48.2M 9 3.2M 71 51.4M 

10.  Vooraf toestemming 

verkregen voor dekking uit 

het globale voorschot 

7  4  11  

11.  Organisatie ziet af van 

uitkering , wordt niet 

uitgevoerd 

1 0.1M 0  1 0.1M 

12.  Aanvragen samengevoegd 

met andere van dezelfde 

organisatie 

  2  2  

13.  Goedgekeurde aanvragen – 

uitkeringen uit Maror-

gelden 

75 32.6M aan 

uitkeringen, 

1 lening 3M 

14 4.3M 89 36.9M aan 

uitkeringen, 

1 lening 3M 

14.  Ingediende bezwaren 

 

28  5  33  

15.  Toegewezen bezwaren 

(deels verhoging van 

toegekende uitkeringen) 

9 2.4M ? ? 9 + ? 2.4M + ? 

16.  Uitkeringen uit Maror-

gelden, incl. toegewezen 

bezwaren 

78 35.0M  

uitkeringen,  

1 lening 3M 

14 + ? 4.3M +?  

uitkeringen 

en toegek. 

bezwaren  

92 + ? 39.3M + ? 

uitkeringen, 

1 lening 3M 

 

Uit Maror-gelden Overheid in rondes 1en 2 

 

23.2M 

 

Uit Collectieve Maror-gelden Israel in rondes 1-5 

 

16.1M + ? 
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B. Verdeling goedgekeurde projecten per terrein 

 1
e
 t/m 4e ronde 5

e
 ronde 1

e
 t/m 5

e
 periode 

Terrein Aantal  

projecten 

% van het 

uitgekeerde 

totaalbedrag 

Aantal  

projecten 

% Aantal  

projecte

n 

% van het 

uitgekeerde 

totaalbedrag 

Zorg 14 64.1% 1 23.4% 15 59.8% 

Welzijn 16 12.7% 4 61.0% 20 17.9% 

Wetenschappelijk onderzoek 15 6.2% 3 8.5% 18 6.4% 

Herinnering 14 6.6% 3 2.0% 17 6.1% 

Cultuur 11 5.2% 0 0% 11 4.6% 

Educatie 3 4.3% 1 2.3% 4 4.1% 

Religie 4 0.7% 1 0.9% 5 0.7% 

Beveiliging 1 0.2% 0 0% 1 0.2% 

Alijah en Kelita 0 0% 1 1.9% 1 0.2% 

Totaal 78 100% 14 100% 92 100% 

 

Deze Maror-gelden voor collectieve doelen zijn bedoeld voor het beantwoorden aan de behoeften van nu 

van de gemeenschap van ex-Nederlanders in Israel, met speciale aandacht voor overlevenden van de Sjoa. 

Ca. 78 % van de uitgekeerde bedragen werd in deze vijf uitkeringsrondes toegekend voor Zorg en Welzijn, 

vooral aan projecten ten behoeve van de overlevenden van de Sjoa. 

 

C. De goedgekeurde projecten 5
e
 ronde (in alfabetische volgorde van de naam van de organisatie) 

 

 Project 

nr. 

Organisatie Project naam Terrein Maror-

gelden 

NIS 

Duur 

 v.h 

project 

1. 06/410 Beth Joles Boek 50 jaar Beth Joles. Wet. onderz. 50,000 Eenmalig 

2. 06/434 Beth Moreshet Sefarad Van verdrijving tot verdrijving Herinnering  20,000 Eenmalig 

3. 06/427 Dutch Forum Activiteiten Welzijn 100,000 2 jaar 

4. 06/412 Elah Psychotherapie Zorg 1,000,000 2 jaar 

5. 06/413 Elah Community network welzijn 1,600,000 2 jaar 

6. 06/405 Irgun Olei Holland Opvang van Oliem uit Nederland Alijah & Kelita 80,000 2 jaar 

7. 06/402 Irgun Olei Holland Keren Mejuchedet Welzijn 750,000 2 jaar 

8. 06/406 Irgun Olei Holland Coördinator Welzijn 150,000 2 jaar 

9. 06/433 Jerusalem center public affairs Antisemitisme en anti-Isr. in Ned.  Wet. Onderz. 50,000 eenmalig 

10. 06/429 Nederlandse school, Tel Aviv Nederlands leren aan kinderen Educatie 100,000 2 jaar 

11. 06/426 Shelama Rabba Sefer Torah en airconditioning Religie  40,000 Eenmalig 

12. 06/409 St. Ned. Oorlogswezen in Israel Onderhoud gedenkteken Herinnering  10,000 Eenmalig 

13. 06/407 Stichting Platform Israel Tegoeden WOII in Israel van Ned. Wet. onderz. 260,000 Eenmalig 

14. 06/421 Wilfried  Herinnering aan ex-Ned. Hazorea Herinnering 55,000 Eenmalig 

    

Totaal uitkeringen 5e ronde 

  

4,265,000 

 

 

 

===================== 

 







Stichting Collectieve Maror-gelden Israël

Bureau : Sderoth Jehudith 10, Tel Aviv, Israel, Correspondentieadres : POB 57271, 61572 Tel Aviv, Israel
Tel. +972-3-6241775, fax +972-3-6241774, Email: scmi@netvision.net.il, Website: www.scmi.org.il

Tel Aviv, maart 2007, adar 5767

Besluiten
 over aanvragen van de 6e aanvraagronde, ontvangen t/m 31.10.06

Gebruikte afkortingen: 
Maror = Morele Aansprakelijkheid Roof en Rechtsherstel,
M = miljoen, 
NIS = Nieuwe Israëli Shekel, 
SCMI = Stichting Collectieve Maror-gelden Israël, waarbij iedere organisatie van ex-Ned. in Israël aangesloten kan zijn
SMO = Stichting Maror-gelden Overheid (in Nederland)
SPI = Stichting Platform Israel 
Ronde = Periode voor het indienen van aanvragen voor uitkeringen

Uitkeringen van Maror-gelden door SCMI voor aanvragen van de 6e ronde
De principes, regels voor uitkering andere achtergrondinformatie, dit rapport en rapporten over vorige rondes en 
jaarverslagen zijn te vinden in de website www.scmi.org.il. In de behandelwijze van de aanvragen is niets veranderd 
t.o.v. de vorige ronde. Ook deze ronde overtrof het totaal aangevraagde bedrag uit Maror-gelden het te verdelen bedrag 
vele malen.

Vervolgaanvragen
Met het uitkeren van Maror-gelden voor collectieve doelen in Israel werd in 2004 begonnen. Uitkeringen zijn eenmalig 
of voor perioden van 2-4 jaar. Zo werden er ook in deze ronde “vervolgaanvragen” ingediend. Bij succesvol verloop 
van het project en goed gebruik van de gelden, besluit het bestuur met genoegen tot een vervolguitkering. Wegens de 
hoogte van de uitkering blijft dat meestal beperkt tot 2 jaar.

Einde van de behandeling
De behandeling van alle aanvragen werd op 12.3.2007 afgerond, waarna de brieven aan de organisaties verstuurd 
werden. Het bestuur stelt met genoegen vast dat het deze keer gelukt is de behandeling van alle aanvragen binnen de 
daarvoor vastgestelde 5 maanden te eindigen. Het bestuur (allen vrijwilligers, sommigen met een drukke werkkring) 
vergadert 1 x per 3 weken gedurende vele uren. Er waren “slechts” 29 aanvragen en toch was het voor bestuur en 
bureau hard aanpoten en daarbij iedere aanvraag de volle aandacht en tijd te geven.

Toegekend bedrag
Volgens het Beleidsplan 2005-2010 kon in deze ronde in totaal tot NIS 5M verdeeld worden. Na zorgvuldige 
behandeling van alle aanvragen, incl. hoorzittingen, werd aan 12 toegekende aanvragen NIS 3.3M uitgekeerd. 
Bezwaren die binnen de gestelde tijd ontvangen worden, zullen dan in behandeling genomen worden.

Afgesplitste organisatie
Genealogie was jarenlang een onderdeel van het “Center for Research on Dutch Jewry”. In 2006 werd deze activiteit 
afgesplitst naar een aparte stichting “Akevoth”. SCMI eiste vervolgens een evenredige splitsing van het globale voorschot 
dat in 2005 aan het “Center” was verleend. Nadat de beide organisaties tot een redelijke verdeling waren gekomen, 
nam het bestuur van SCMI haar besluiten over de aanvragen van “Akevoth”.

Bezwaren op besluiten over aanvragen van de 5e ronde 
Op de bestuursbesluiten over aanvragen van de 5e ronde werden 5 bezwaren ontvangen. In alle gevallen adviseerde de 
bezwarencommissie het bezwaar af te wijzen. Het bestuur van SCMI nam deze adviezen over en zo bleven de eerdere 
besluiten op deze aanvragen ongewijzigd en werden ze definitief.
(De bezwarencommissie adviseert het bestuur na bestudering van alle relevante stukken en een hoorzitting. Vervolgens 
neemt het bestuur van SCMI het definitieve besluit).

Slotwoord van de scheidende bestuursleden
Als bestuursleden zijn enkelen van ons vanaf de oprichting van SPI in 1999 actief betrokken geweest bij de 
onderhandelingen en het opzetten van de regels voor de Maror-gelden en vervolgens als bestuursleden van Kamer III 
en SCMI. De statutair maximale twee zittingsperioden zijn voor ons begin april 2007 om. Wij treden dan af en zijn niet 
opnieuw benoembaar. De aanleiding tot de Maror-gelden was de Sjoa, het bittere dieptepunt uit de geschiedenis van 
het Joodse volk, waarin ook van ons veel naaste familieleden werden vermoord. Wij beschouwen het als een “bitter” 
voorrecht dat het op onze weg kwam om te mogen meewerken aan de verkrijging van deze Maror-gelden en aan de 
eerste jaren van toekenning van uitkeringen ten behoeve van de gemeenschap van Oliem uit Nederland in Israel.



Samenvatting van de zes aanvraagrondes in aantallen en bedragen
Door het bestuur van SMO werden slechts in de 1e en 2e ronde uitkeringen toegekend.
Door het bestuur van SCMI werden in alle rondes uitkeringen toegekend.

A. Algemeen overzicht 

Totalen 1e t/m 5e ronde Totalen 6e ronde Totalen 1e t/m 6eronde

Aantal 
aanvragen

Bedragen
 in NIS

Aantal 
aanvragen

Bedragen
 in NIS

Aantal 
aanvragen

Bedragen
 in NIS

1. Bestemd voor uitkering in deze 
aanvraagronde

ca.40M ca.5M ca.45M

2. Ontvangen aanvragen
236 332.0M 29 34.9.M 265 366.9M

3. 
Door organisaties teruggetrokken 26 42.0M 2 2.0M 28 44.0M

4. Voldeden niet aan de statuten en 
uitkeringsregels 

34 49.0M 0 0 34 49.0M

5. Niet behandeld wegens 
ontbrekende gegevens of bijlagen

2 3.7M 0 0 2 3.7M

6. Voldeden aan statuten en 
uitkeringsregels

174 237.4M 27 32.9M 201 270.3M

7. 
Uit eigen middelen en van derden 82.7M 12.3M 95.0M

8. Gevraagd van de Maror-gelden 
voor collectieve doelen

154.6M 20.6M 175.2M

9. 
Afgewezen aanvragen. Redenen 
meegedeeld aan de organisaties 
zelf

71 51.4M 9 6.2M 80 57.6M

10. Vooraf toestemming verkregen voor 
dekking uit het globale voorschot

11 2 13

11. Organisatie ziet af van uitkering , 
wordt niet uitgevoerd

1 0.1M 0 1 0.1M

12. Aanvragen samengevoegd met 
andere van dezelfde organisatie

2 4 6

13. Goedgekeurde aanvragen 
– uitkeringen uit Maror-gelden

89
36.9M aan 
uitkeringen,
1 lening 3M

12 3.3M 101
40.2M aan 
uitkeringen,
1 lening 3M

14. Ingediende bezwaren
38 ? 38 + ?

15. 
Toegewezen bezwaren
(deels verhoging van toegekende 
uitkeringen)

9 2.4M ? ? 9 + ? 2.4M + ?

16. Uitkeringen uit Maror-gelden, incl. 
toegewezen bezwaren

92
39.3M 

uitkeringen, 1 
lening 3M

12 + ?

3.3M 
uitkeringen 
en ? toegek. 
bezwaren 

104 + ?
42.6M + ? 
uitkeringen, 
1 lening 3M

Uit Maror-gelden Overheid in rondes 1en 2 23.2M

Uit Collectieve Maror-gelden Israel in rondes 1-6 19.4M + ?



B. Verdeling goedgekeurde projecten per terrein (volgens dalend % in alle periodes)

1e t/m 5e ronde 5e ronde 1e t/m 6e periode

Terrein
Aantal 

projecten
% van het uitgekeerde 

totaalbedrag
Aantal 

projecten
%

Aantal 
projecten

% van het uitgekeerde 
totaalbedrag

Zorg 15 59.8% 2 27.2% 17 57.3%

Welzijn 20 17.9% 4 41.9% 24 19.8%

Wetenschappelijk onderzoek 18 6.4% 2 7.6% 20 6.5%

Herinnering 17 6.1% 2 4.5% 19 6.0%

Educatie 4 4.1% 1 18.2% 5 5.1%

Cultuur 11 4.6% 0 0% 11 4.2%

Religie 5 0.7% 1 0.6% 6 0.7%

Beveiliging 1 0.2% 0 0% 1 0.2%

Alijah en Kelita 1 0.2% 0 0% 1 0.2%

Totaal 92 100% 12 100.00% 104 100%

Deze Maror-gelden voor collectieve doelen zijn bedoeld voor het beantwoorden aan de behoeften van nu van de 
gemeenschap van ex-Nederlanders in Israel, met speciale aandacht voor overlevenden van de Sjoa.
Ca. 77 % van de uitgekeerde bedragen werd in deze zes uitkeringsrondes toegekend voor Zorg en Welzijn, vooral aan 
projecten ten behoeve van de ouderen, d.w.z. overlevenden van de Sjoa (hoofdzakelijk) en zij die voor 1940 op Alijah 
kwamen.

C. De goedgekeurde projecten 6e ronde (in alfabetische volgorde van de naam van de organisatie)

Project nr. Organisatie Project naam Terrein
Uitkering uit 
Maror-gelden

NIS

Duur
 v.h

project

1. 
07-515-9 Akevoth combined subsidy for several subjects Wet. Onderz. 100,000 2 jaar

2. 
07-504 Anajah book - 100 year Alijah from Holland Wet. Onderz. 150,000 3 jaar

3. 
07-514 Beth Haemek Daycare Center Zorg 100,000 eenmalig

4. 
07-500 (*) CFDHS  USA

€6370 with COM 
for ex-Dutch Sjoa survivors  in USA

Welzijn. 35,000 2 jaar

5. 
07-509 (*) Elah psychotherapy Zorg 800,000 2 jaar

6. 
07-510 (*) Elah community network Welzijn 800,000 2 jaar

7. 
07-512 (*) Elah

Coping with memory, 
visit to camps in Poland

Herinnering 50,000 eenmalig

8. 
07-503 (*) IOH Jom Holland 2008 Welzijn 150,000 eenmalig

9. 
07-523 NINI Czopp visit elderly in old age homes Welzijn 400,000 2 jaar

10. 
07-508 (*) Shelama Raba participation in writing of Sefer Torah Religie 20,000 eenmalig

11. 
07-502 (*) Stipendium Fonds stipendia for tertiary educ. Educatie 600,000 2 jaar

12. 
07-506 Yad Vashem

catal. and comp. information 
from Holland

Herinnering 100,000 eenmalig

(*) vervolg uitkering Totaal uitkeringen 6e ronde      3,305,000

=====================
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Bijlage I

Te betalen Te betalen
Proj. 31 dee. Betaald 31 dee.

nr Organisatie Project naam 2005 2006 2006
NIS NIS NIS

03-004 Jad Davids entr,fee, mthfee,homecare 2.377,000 545,500 1.831.500
03-006 lOB Aleh project 331.667 132.667 199,000
03-010 lOB commWlity coordinator 150,000 50.000 100,000
03-013 lOB Keren Mejuchedet 250,000 50,000 200,000
03-014 Stipendum Fonds stipendia for tertiar educ, 768,000 365,000 403,000
03-020 Yahav- Sde Nechemia ext. nursinghome 591.000 91.000 500.000
03-022 Yad Vashem catal. and compo 16K fies 250.000 100,000 150,000
03-023 NINlemz convert pilot home cae 342.000 57,000 285,000
03-024 NINlern home care severly il pers, 175,000 ° 175,000
03-028 Lochamei Bagetaot comp, And restoration 100,000 0 100,000
03-029 Elah psychotherapy 750,000 750.000 0

03-036 Elah mem" coping, visit camps 75,000 75,000 °

03-050 Center Dutch Jewiy inv, material Dutch Jewiy 65,000 ° 65,000
03-053 Center Dutch Jewiy backup and pr. of exist. interv. 30,000 0 30.000
03-054 Center Dutch Jewiy Genealogy project 80,000 80,000 °

03-056 Jer. center public afairs res. + book rest. Process 50,000 50.000 °

03-059 Westerweel group docum, Film 36,500 40,000 -3.500
03-061 Westerweel group website 14,000 14,000 °
03-063 Re'ut - Beth Bar social activities in the Borne 150,000 37,500 112,500
03-076 lOB website 10,000 10,000 °

03-078 lOB improving contact groups 206,250 41.250 165,000
03-079 NINlemz core social services 1.50,000 1.50.000 0

04-102 Yahav Kibbutz Shluchot 100,000 0 100,000
04-104 Dutch Jewish Oiph data verificatiion 75,000 0 75,000
04-105 Keren ha Naziv new furniture for Sjoel 50,000 50,000 °

04-107 Jerusalem Center Dutch anti semitism 77500 77500 0

04-109 Galli Vatik Beit Turkiz therapy ar & 33.500 33,500 0

crafit
04-1I1 Tempo Dullu Gatherings 14,000 14,000 °

04-116 lOB meetings of generations 5,000 ° 5.000
families

04-120 Elah Therapy at home 225,000 225.000 °

04-121 Elah Therapeutic writing group 150.000 50,000 100,000
04-123 Elah Infocus 159.200 89,800 69,400
04-125 Rivgat Yotsee Bolland research possessions Oiphans 75,000 0 75,000,

) 04-126 Rivgat Yotsee Bolland Cultual events 14,000 0 14.000
04-135 Dutch Jewiy CD recording Chazanoet

Curcacao I i. 000 0 11.000
04-138 Dutch Jewiy 35,697 35,698 -I
04-139 Dutch Jewiy funiture etc librar 296,250 0 296.250
04-141 Yad Vashem Mobile education unit 37.500 37,500 °

04-142 Yad Vashem Names on the internet 45,000 45.000 0
04-152 Beit Hatefutsoth CD Seph Chaz A'dam London

NY 17,000 17,000 0

04-156 Yeshivat Mesilat Y osef building for activities a shul 25,000 25,000 °

04-157 Yoga & Meditation Yoga & medition lessons for
Turiya Dutch 54.000 0 54,000

Totaal NIS 9.551.064 4.438.915 5.112.149

Koers NIS 5,4351 5,4776 5,5200

Totaal Euro 1. 7 57 ,293 810,383 926.1I4
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