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 Stichting Collectieve Marorgelden Israël קולקטיביים בישראל" מרור"העמותה לכספי 
  ו

IIIלשכה -ממשלתיים " מרור"העמותה לכספי 
en  
Stichting Marorgelden Overheid - Kamer III 
 
Vergadering bestuur SCMI nr.2004-06 
  

VERSLAG 
van de bestuursvergadering van de 

STICHTING COLLECTIEVE MARORGELDEN ISRAËL 
en KAMER III van de Stichting Maror-Gelden Overheid  

 gehouden op donderdag 05.02.2004 in de vergaderzaal, Sd. Jehudith 10, te Tel-Aviv. 
 
 Aanwezig:  

 a. Vertegenwoordigers van de organisaties Naam   Status 
1. Ajalah Marthie Herschler Lid 
2. Amuta Lerivchat Jots'ee Holland Tswi Herschel Lid 
3. Beth Joles Judith Millul Lid 
4. Beth Juliana Barend Elburg Lid 
5. Centrum Onderzoek Geschiedenis  

Nederlandse Joden 
Chaim den Heijer Plv. 

6. Irgoen Olei Holland Pim de Vries Lid 
7. Ned. Joodse oorlogswezen in Israël Shalom Pront Lid 
8. Nini- EMZ Ies Tropp Lid 
9. Stipendium Fonds Ze'ev de Levie lid 
10. Yahav Mirjam Dubi Plv. 
 b. Onafhankelijke leden   
11.  Ilana Braaf – Snir lid 
12.  Moshe Harel lid 
13.  Uri Kupferschmidt  lid 
14.  Margalith Shacham lid 
15.  Jacques Pri Gal lid 
 c. Genodigden 

Projectcoördinator 
 
Angelien Beumer  

 

 Bureau Kamer III/SCMI Wiboud Cnossen  
 d. Waarnemers 

Ned. Ambassade namens MinFin 
 
Dirk Wentink 

 

 Bureau "Maror" Nederland Robbie Israel  
e. Afwezig 

16. Elah Gidi Peiper Lid 
17. Tempo Dulu Bernd Struch Lid 
18. Jad Davids Bob Engelsman Lid 
 Vertegenwoordiger bestuur SMO   

 
 Voorzitter van de vergadering:  Ilana Braaf – Snir 
 Notulering :     Barend Elburg en Stenogramma N.V. 

• Jacques Pri Gal vertrekt voor het einde van de vergadering wegens het laatste vlieguur naar Eilat. 
 

1.  Opening om ca. 16.10 uur 
1.1. De voorzitter constateert dat het vereiste aantal bestuursleden volgens de statuten (SCMI) en regle-

ment (Kamer III) aanwezig is en opent de vergadering. 
1.2. Dit is de eerste vergadering na de ontvangst van het bericht over de benoemingen door de algemene 

vergadering van SPI van een lid en een plaatsvervanger voor de Amoeta Lerivchat Jots'ee Holland. 

Archief Philip Staal
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De voorzitter verwelkomt Tswi Herschel die als bestuurslid van deze organisatie benoemd werd en 
wenst hem veel succes toe met zijn deelname aan de activiteit van het bestuur. Tswi stelt zichzelf en 
de organisatie waarvan hij de leiding heeft voor (hij nam de initiatief om de organisatie op te richten; 
de activiteit begon twee jaar geleden; nu zijn er al 167 leden). Daarna stellen de andere leden zich 
voor. 

1.3. Een schriftelijk bericht is binnengekomen dat de algemene vergadering van SPI besloten heeft tot 
goedkeuring van de aanvraag van de IOH tot verwisseling van de functies van haar vertegenwoordi-
gers in ons bestuur. Volgens dit besluit is Pim de Vries lid en Baruch Bar Tel plaatsvervanger in het 
bestuur van Kamer III/SCMI. 

 
2. Verslagen van de vorige vergaderingen (1.1.04, 8.1.04, 11.1.04, 15.1.04, 22.1.04). 

• Wegens de frequentie van de vergaderingen en de voorbereiding van de verslagen in het Iwriet en de 
vertaling in het Nederlands was er tekort aan tijd voor de distributie van het materiaal tussen de  ver-
gaderingen. 

• Op verzoek van de leden: gecorrigeerde verslagen in twee talen (schrappingen in rood,  
toevoegingen in blauw) zullen per e-mail aan alle bestuursleden en aan de waarnemers gestuurd 
worden. 
 

2.1. Verslag van de vergadering van 1.1.04. 
 Shalom vroeg om zijn naam van de lijst van sprekers te schrappen na de woorden van Rob van der 

Heijden. Bovendien vroeg hij meer uit te wijden over wat hij op de vergadering gezegd had. Barend 
(die deze vergadering niet bijwoonde) legt uit dat de woorden van Shalom - die in het Iwriet gezegd 
werden - in het verslag opgenomen zijn en dat zijn woorden in het Nederlands niet voorkomen op de 
integrale print-out en dankt Shalom voor het feit dat hij afziet van het zoeken van de tekst op de ta-
pes. 

 
 Unaniem besluit: met inachtneming van bovenstaande opmerking werd het verslag van de  

vergadering van 1.1.04 goedgekeurd. 
 
2.2. Verslag van de vergadering van 8.1.04. 
 In par. 2.5 (bespreking van aanvraag 015 Beth Juliana). 
 Shalom: Er is een vergissing in het aantal stemmenden. Barend antwoordt dat 3 mensen in het alge-

meen het aantal stemmen tellen, dat de zaak in de integrale print-out nagegaan werd en dat dezelfde 
cijfers voor, tegen en onthoudingen daar gevonden werden. Het is niet mogelijk om het tellen te re-
construeren en daar de besluiten met de vereiste meerderheid genomen werden, is het niet nodig om 
een herstemming te houden. 

 Chaim en Ze'ev: De opmerkingen van Bernd en van Chaim stonden iet in het verslag. Barend zal de 
opmerkingen toevoegen uit het e-mailbericht dat hierover ontvangen werd. 

 
 Unaniem besluit: Met inachtneming van bovenstaande opmerking werd het verslag van de  

vergadering van 8.1.04 goedgekeurd. 
 
2.3. Verslag van de vergadering van 11.1.04. 
 Marthie: Ik heb een opmerking gestuurd over hetgeen door mij gezegd werd tijdens de be-

spreking over aanvraag 023 van Nini. Barend: De opmerking zal in het verslag opgenomen 
worden.  
Shalom: De uitslag van de stemming over project 023 was voor, met meerderheid van 
stemmen en niet unaniem. Barend: Bedankt, dit wordt gecorrigeerd. 
 
Unaniem besluit: Met inachtneming van bovenstaande opmerking werd het verslag van de  
vergadering van 11.1.04 goedgekeurd. 
 

2.4. Verslag van de vergadering van 15.1.04. 
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 Shalom: Ik heb niet gevonden dat ik zei dat projecten 7, 9, 10 en 12 van de IOH samen besproken 
moesten worden en dat de voorzitter daar niet mee akkoord ging en het besluit memoreerde, dat in 
deze ronde iedere aanvraag afzonderlijk besproken wordt. 

 Ies: Wat betreft project 007 was ik voor, en ik vraag om het argument dat ik naar voren bracht op te 
nemen: de IOH zal geen steun meer van de CIA in Nederland krijgen en heeft daarom een aanvulling 
voor haar inkomsten nodig. Een verfraaiing van de zaal kan bijdragen tot de belangstelling van ver-
schillende organisaties voor het huren van de zaal.  

 
Unaniem besluit: Met inachtneming van bovenstaande opmerking werd het verslag van de  
vergadering van 15.1.04 goedgekeurd. 

 
2.3. Verslag van de vergadering van 22.1.04. 
 Chaim: Over aanvraag 063 heb ik aangemerkt dat Beth Barth geen Hollands huis is en dat uit Neder-

land afkomstigen daar een minderheid vormen. Van subsidiering van culturele programma’s genie-
ten alle bewoners. Dit vormt een gevaarlijk precedent. 

 
Unaniem besluit: Met inachtneming van bovenstaande opmerking werd het verslag van de  
vergadering van 22.1.04 goedgekeurd. 

 
3. Vervolg van de bespreking en besluiten (eerste fase) over de ontvankelijke aanvragen  

– 2 herstemmingen. 
 

3.1. Aanvraag 006-03 – Irgoen Olei Holland (IOH) – Lay-out en verhoging frequentie van Aleh  
(Pim de Vries heeft de zaal verlaten) 
 
Herstemming over het bedrag van de uitkering, want op 11.12.03 werd een besluit genomen met 
meerderheid van 8 stemmen terwijl het tenminste 9 moet zijn. 
 
Na een korte bespreking over de vraag van de herstemming over alle 7 alternatieven die in stemming 
gebracht werden of slechts over 2 alternatieven die de meeste stemmen haalden, werd besloten een 
herstemming te houden alléén over de alternatieven die de meeste stemmen kregen bij de eerste 
stemming. 
 
Uitslag van de stemming over het bedrag van de uitkering:  

 Voor Eerste stemming 
11.12.03 

Herstemming 
11.12.03 

Herstemming 
5.2.04       

1. NIS 75.000 per jaar 
gedurende twee jaar 

4 1 12  

2. NIS 50.000 per jaar 
gedurende twee jaar 

5 8 2  

    Onthouding 1 
 
Besluit met meerderheid van stemmen: aan aanvraag 006-03 zal een uitkering worden  
toegekend van NIS 75.000 per jaar gedurende twee jaar. 
 

3.2. Aanvraag 076-03 – Irgoen Olei Holland (IOH) – Lay-out van een website  
(Pim de Vries heeft de zaal verlaten) 
 
Herstemming over het al dan niet toekennen van een uitkering, want op 11.12.03 werd een besluit 
genomen met meerderheid van 8 stemmen terwijl er tenminste 9 moeten zijn. 
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Uitslag van de stemming over het al dan niet toekennen van een uitkering voor deze aanvraag: 
 Voor Tegen Onthouding  

Eerste stemming 11.12.03 5 5 4 
Herstemming 11.12.03 8 5 1 
Herstemming 05.02.04 12 0 2 

 
Besluit met meerderheid van stemmen: aan aanvraag 076-03 zal een uitkering worden toegekend. 
Hiermee kreeg het besluit over het bedrag van de uitkering versterkte geldigheid. 
 

4. Bepaling van het te verdelen bedrag voor de eerste verdelingsperiode. 
4.1. Miriam: Volgens mijn opvatting moet men eerst en vooral bepalen hoe we de hele gemeenschap 

kunnen bereiken, leden en niet-leden van de organisaties. Er zijn honderden uit Nederlands afkom-
stigen van de derde leeftijdsgroep in kibboetsiem en mosjaviem die niet naar Beth Joles of Beth Juli-
ana kunnen willen gaan "en ook hen komt het toe". Ten behoeve daarvan moeten de statuten, die 
voor zulke gevallen a priori niet geschikt lijken, veranderd worden. 

 Wij gaan hier zeer hoge bedragen verdelen, zonder dit aspect te bekijken, iets wat in mijn ogen on-
verdraaglijk is.  
Voorzitter: Deze bespreking is geen heropening van het beleid of een herbespreking van besluiten 
die wij genomen hebben. Vandaag moeten we beslissen of we het totaal van de bedragen waarover 
wij besloten hebben, gaan uitkeren of minder of meer dan dat. 
Tijdens deze aanvraagperiode kwamen aanvragen binnen van twee kibboetsiem, de ene rechtstreeks 
en de andere via jullie organisatie. Beide werden afgewezen, maar dit wil niet zeggen dat wij geen 
uitkering wilden of willen toekennen voor verpleeghuizen in kibboetsiem. Precies het tegendeel is 
waar. De oplossing van een afzonderlijke stichting bestaat, vergt geen verandering van onze statuten 
en wordt in veel kibboetsiem toegepast. Bijvoorbeeld kibboets Lochamei Hagtettaoth en het museum 
als afzonderlijke stichting. Het museum diende een aanvraag in die goedgekeurd werd. 
Barend: Zelfs met 100% bezetting door uit Nederland afkomstigen zijn de verpleegafdelingen van 
Beth Joles en Beth Juliana te klein voor het opnemen van alle uit Nederland afkomstigen die verple-
ging nodig hebben. Als bestuur van Kamer III/SCMI zullen we blij zijn te helpen met het vinden van 
oplossingen voor verpleeghuizen in het kader van de mogelijkheden die ons door de statuten, het re-
glement en de financiële middelen ter beschikking staan. 
Er is geen behoefte aan en geen reden voor om het besluit uit te stellen over het bedrag van de uitke-
ring voor de eerste periode, want als we vandaag besluiten over de uitkering van NIS 20M – en dat 
hoop ik wel – zal er NIS 70M overblijven voor nieuwe aanvragen gedurende de komende jaren. 
Judith: In de voorbereidende besprekingen werd veel denkwerk besteed aan de behoeftes van de der-
de leeftijdsgroep buiten "onze" twee bejaardentehuizen. Als bestuurslid van Jad Davids getuig ik er-
van dat wij daar voor iedere aanvraag open staan. 
Ook Uri, Marthie en Jacques zijn het eens dat deze bespreking niet hoort bij de agenda van vandaag. 
Voorzitter: Hiermee hebben wij voor vandaag de gedachtewisseling over dit onderwerp beeindigd en 
zullen wij overgaan tot het onderwerp dat op de agenda staat. 

4.2. Namens van de begeleidingscommissie geeft Ze'ev een duidelijke presentatie die hij voorbereid heeft 
en waarvoor hij veel complimenten kreeg. 
In deze presentatie laat Ze'ev alternatieven zien voor het aantal jaren voor de verdeling van de Mar-
orgelden, op grond van de volgende veronderstelling: laten we eens veronderstellen dat de grote or-
ganisaties de bestaande activiteiten zullen voortzetten op het kostenniveau van 2002, zoals we uit 
hun jaarverslagen leren en daarbij voegen dat we een bedrag moeten overhouden dat voldoende is 
voor de steun van nieuwe initiatieven van bestaande en/of nieuwe organisaties en de administratieve 
kosten. De gepresenteerde bedragen zijn exclusief de cumulatieve intresten. 
 
Aan de bespreking, waaraan veel bestuursleden en Robbie en Dirk deelnemen, benadruk men dat het 
model niet bindend is voor de toekomst maar nu een duidelijk beeld geeft van de implicaties van or-
des van grootte van bedragen over de jaren. Opvallend is hetgeen al verschillende keren benadrukt 
werd en wel: de grote organisaties moeten rekening houden met wat van de Marorgelden verwacht 
kan worden. Bovendien moeten ze hun activiteit aanpassen en/of aanvullende financiering verkrij-
gen. Een samenwerking en aanpassing van activiteiten is een vereiste om doublures te vermijden en 
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bovendien voor de eerste generatie van de Sjoa-overlevenden moet rekening gehouden worden met 
wat voor de tweede en derde generaties vereist wordt. Op dit allemaal zullen we "in het groot" terug-
komen bij de voorbereiding en de besprekingen van het beleidsplan voor de jaren 2005 en verder. 
 

4.3. Voorzitter: Er zijn brieven binnengekomen van NINI en IOH die reeds berichten over hun bedoeling 
om een bezwaarschrift in te dienen en eisen dat wij de uitkeringen uitstellen tot het einde van de be-
handeling van die bezwaarschriften. Als juriste zeg ik jullie dat dit een volkomen onredelijke eis is. 
Formeel: zolang wij geen definitief besluit over alle uitkeringen genomen hebben, is er geen grond 
voor bezwaar. Bovendien geven veel organisaties tekens van financiële moeilijkheden, de IOH 
schrijft ons aan de ene kant over "op de rand van failliet" en eist aan de andere kant uitstel. Het in-
dienen van een bezwaarschrift is een procedure die een aantal maanden duurt. Als we nu NIS 19M 
verdelen, zal er van de NIS 33M die we mogen uitdelen voldoende overblijven om bezwaarschriften 
te honoreren – als ze aangenomen worden. 

 Gezien dit allemaal stel ik voor, dat we nu een aantal besluiten nemen. 
 

4.3.1. Uitslag van de stemming over het toekennen van uitkeringen volgens de besluiten van de "eerste 
ronde" die plaatsvond op de vergaderingen van 4.12.03 tot op heden, in totaal ongeveer NIS 19 M: 

Voor Tegen Onthouding  
10 4 1 

 
Besluit met meerderheid van stemmen: aan de goedgekeurde aanvragen zal een totaal van onge-
veer NIS 19M uitgekeerd worden, alle goedgekeurde aanvragen met de bedragen, verdeling volgens 
jaren en voorwaarden. 
Miriam: Ik vraag om in het verslag op te nemen dat ik hiertegen gestemd heb wegens gewetensbe-
zwaren. 
 

4.3.2. Na uitleg van Robbie en Barend over het feit dat in de statuten en in het reglement van Kamer III of 
SCMI geen basis is om uitkeringen wegens mogelijke bezwaren uit te stellen, wordt tot stemming 
overgegaan. 

  
 Uitslag van de stemming over het nu betalen zonder uitstel en zonder afhankelijkheid van bezwaren: 

Voor Tegen Onthouding  
11 4 0 

 
Besluit met meerderheid van stemmen: aan de goedgekeurde aanvragen zal de uitkering uitbetaald 
worden zonder uitstel en zonder afhankelijkheid van bezwaarprocedures. 

 
5. Uikeringen uit de gelden van SMO en SCMI. 

Barend heeft een voorstel voorbereid en gepresenteerd voor verdeling van de uitkeringsbedragen uit 
de gelden van SMO en SCMI. 
Volgens hetgeen in het uitkeringsreglement van Kamer III staat, mogen alle nu bestemde bedragen 
uit de gelden van SMO bij de uitkering van 2003 verdeeld worden, behalve de uitkering aan de IOH 
voor Yom Holland (03/011) en de lening aan Beth Juliana (een deel van 03/015). Er werd voorge-
steld dat deze bedragen uit de SCMI-gelden uitgekeerd worden. 

 
Uitslag van de stemming over het betalen van de uitkeringen volgens bovenstaand voorstel:  

Voor Tegen Onthouding  
11 0 4 

 
Besluit met meerderheid van stemmen: aan de goedgekeurde aanvragen zal de uitkering uit de SMO-
gelden betaald worden, behalve de uitkering aan IOH voor Yom Holland (011/03) en de lening aan 
Beth Juliana (een deel van 015/03). Deze bedragen zullen uit de SCMI-gelden betaald worden. 
 
 

6. Follow up op uitvoering. 
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Er werd besloten een commissie op te zetten voor het volgen van de uitvoering van standaard- en 
speciale instructies. 
 
Unaniem besluit: 

6.1. Er zal een follow-up-commissie benoemd worden. 
6.2. Als leden van de commissie werden benoemd: Barend Elburg, Miriam Dubi en Shalom Pront. 
6.3. Het kantoor moet zorgen voor het op tijd krijgen van de vereiste verslagen en voor controle  
        van hun volledigheid. 
6.4. De follow-up-commissie zal zich concentreren op een inhoudelijke controle van de  
       vooruitgangsverslagen. 
6.5. In bijzondere gevallen is de follow-up-commissie gemachtigd om de frequentie van  
      de uitkeringen te veranderen. 
6.6. In bijzondere gevallen zal de follow-up-commissie het bestuur een aanbeveling doen  
       over verandering van de hoogte van de uitkering. 
 

7.  Regel voor de betaling van een uitkering. 
Volgens het besluit van het bestuur op 20.11.03 heeft het DB betalingsregels voor uitkering voorbe-
reid. 
 
Na een korte bespreking en het aanbrengen van enkele kleine veranderingen, werden de volgende 
regels bepaald: 

7.1. Over speciale voorwaarden (als die uberhaupt gesteld zullen worden) zal het bestuur beslissen tij-
dens de bespreking over het toekennen van de uitkering. 

 7.2. Er zal een follow-up-commissie benoemd voor het nagaan van het vervullen van de  
      voorwaarden en het indienen van verslag hierover. 
 7.3. Een uitkering voor het project dat reeds uitgevoerd werd zal in zijn geheel en in één keer  
      uitbetaald worden. 
 7.4. Een uitkering voor een eenmalig project zal als volgt uitbetaald worden: 50% voorschot  
      meteen en het saldo bij beëindiging van het evenement of tegen de tijd van het  
      evenement, afhankelijk van de omstandigheden. 
 7.5. Bij uitkering voor een veeljarig project: 
   1. Het bestuur zal het totaal bedrag en de jaarlijkse bedragen bepalen. 
   2. Voor een doorlopende activiteit: ieder jaar 50% in het begin van het jaar en de  
       volgende 50% volgens een tussenverslag over de afgelopen periode dat de  
       organisatie volgens het uitkeringsreglement moet indienen. 
   3. Voor één of meer evenementen die ieder jaar plaatsvinden: de frequentie van  
       de uitkering zal aan deze omstandigheden aangepast worden, terwijl het niet  
       indienen van tussenverslagen op het vastgestelde tijdstip het tijdelijk niet  
       vrijmaken van de betalingen tot gevolg zal hebben. 
 7.6. In bijzondere gevallen: de follow-up-commissie zal door het bestuur gemachtigd worden  
      om over een andere frequentie van de voorschotten te beslissen op grond van  
      beargumenteerde verzoeken. 
   1. Door de organisatie die het project uitvoert. 
   2. In de follow-up-commissie zelf op grond van het door de organisatie ingediende  
       tussenverslag. 
 7.7. Op grond van de bevindingen zal de follow-up-commissie veranderingen aanbevelen over  

de hoogte van het bedrag van de uitkering (wegens gedeeltelijk gebruik, G'd beware verkeerd ge-
bruik). Het besluit ligt bij het bestuur. 

 
   Unaniem besluit: Bovenstaand voorstel wordt ter uitvoering goedgekeurd. 

 
8.  Einde van de bespreking over de ontvankelijke aanvragen. 
8.1. Hartelijk bedankt 
 Jacques Pri Gal geeft de voorzitter een getuigschrift van KKL voor het planten van een boom. 
  
8.2. Wat gebeurt er met het omvangrijke materiaal dat bij ons thuis opgestapeld is. 
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Barend: De bestuursleden worden verzocht het materiaal nu nog bij zich te houden. Er zal een bericht 
volgen over het verzamelen van het materiaal naar het kantoor, de bewaring van copieën voor het ar-
chief en het versnipperen van het overschot. 
 

8.3. Opmerkingen tot slot. 
 Voorzitter: Wij zijn klaar met de eerste uitkeringsperiode. Bijna niemand is 100% tevreden, want bijna 

iedere organisatie kreeg minder dan verwacht. Wij hebben veel tijd en inspanningen besteed aan de 
vervulling van de taak die ons opgedragen werd. Ondanks de grondigheid en voorzichtigheid van ons 
werk, ben ik zeker dat we toch vergissingen hebben gemaakt. 

 
 Miriam: In 1945 verscheen een delegatie van Irgoen Olei Holland (opgericht in 1943) onder leiding 

van Leib de Leeuw voor de Nederlandse regering – waarvan Gerbrandy premier was - en vroeg om fi-
nanciële steun voor de absorptie van Oliem uit Nederland. Premier Gerbrandy weigerde categorisch. 
Ik zie een soort afronding in het feit dat Marorgelden in Israël uitgekeerd worden. 

 Barend: Ik ga terug naar het midden van de jaren 1990. Met het doorbreken van de eerste tekens van 
besprekingen over bezittingen uit de Sjoa-periode in een aantal landen – waaronder Nederland – nam 
de voorzitter van IOH van toen, Miriam Dubi, het initiatief om de krachten en het vernuft van de orga-
nisaties in de gemeenschap te verenigen met de bedoeling om een sterke en gemeenschappelijke stem 
te hebben. Daaruit ontstond HONI en later SPI. 

 Voorzitter: Er worden bezwaarschriften verwacht. Laat me uit mijn juridische ervaring opmerken dat 
het indienen van bezwaarschriften in het algemeen niet de wenselijke manier is om te verkrijgen wat 
men wil. Het is beter om een aanvullende aanvraag of een nieuwe, goed gemotiveerde aanvraag in te 
dienen. 

 Ies: Wat je zei werd hier gehoord. Ik stel voor, dat je dit doorgeeft aan alle organisaties die aanvragen 
ingediend hebben. De voorzitter accepteert het idee en zal een begeleidende brief voorbereiden om 
samen met de brieven die bericht geven over uitkering en/of afwijzing te versturen.  

 
9. Bezwarencommissie. 
 SCMI heeft binnenkort een bezwarencommissie nodig. SMO heeft een bezwarencommissie nog uit de 

dagen van de behandeling van individuële uitkeringen. Wegens de personele unie is het niet wenselijk 
dat er 2 bezwarencommissies zullen zijn. Daarom stel ik SPI voor om ons een aanbeveling te geven en 
dan zullen we besluiten dat de commissie van SMO voorlopig ook de bezwarencommissie is van SC-
MI. 

 De namen van Yossi Dotan en Margalith Milner worden genoemd – de Israëlische leden van de be-
zwarencommissie van SMO. Een van de advocaten van de commissie kan aan hen toegevoegd worden 
(volgens de statuten van SCMI moet de voorzitter van de bezwarencommissie een advocaat zijn die 
bekend is met het Nederlandse recht). 

 Barend laat weten dat hij zich naar aanleiding van een gemeenschappelijke initiatief van hemzelf en 
van Ilana gewend heeft tot Yossi en Margalith. Ze zijn bereid in de bezwarencommissie te fungeren 
(benoeming is voor 4 jaar) en zich te verplichten na 2 jaar af te treden om SCMI vrijheid van hande-
ling te geven na de beëindiging van de activiteit van SMO en tevens wegens Margaliths leeftijd. 

 Omdat er sprake is van stemming over mensen, vragen bestuurders om een geheime stemming ge-
vraagd en zo geschiedde het. 

 
Uitslag van de stemming over het vragen aan SPI om een aanbeveling aangaande de samenstelling 
Yossi Dotan, Margalith Milner en een Nederlandse jurist: 
  

Voor Tegen Onthouding  
12 1 1 

 
Besluit met meerderheid van stemmen: het bestuur van SCMI zal het bestuur van SPI aanbevelen  
het idee van personele unie in de bezwarencommissie van SMO en SCMI over te nemen: Yossi Do-
tan, Margalith Milner en één van de Nederlandse juristen in de bezwarencommissie van SMO. 
 

10. Vervolg activiteit van Kamer III/SCMI. 
Voorzitter: Wij hebben gekregen wat door ons gevraagd werd wat betreft het voortzetten van  
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het werk voor de eerste uitkeringsperiode zonder vertraging en door SPI. Wij hebben de  
correspondentie gezien tussen SPI en SMO. Onze mening hebben we telkens opnieuw geuit. Wij zit-
ten in het bestuur van Kamer III/SCMI om de onderwerpen waarvoor wij benoemd zijn vooruit te 
brengen. 
Moshe: Het bestuur moet weten dat wij op het einde van 11.03 met een delegatie van SMO gezeten 
hebben en een besluit genomen werd dat het werk verder door middel van SPI uitgevoerd zou wor-
den en dat iedere maand gedurende het jaar 2004 een bedrag van NIS 70.000 voor de vaste kosten 
zou binnenkomen. Als deze betaling gestopt wordt zal dat niet goed zijn. 
Ze'ev: Gezien de inhoud van de brief van de voorzitter van de SMO d.d. 2.2.04, wil ik weten wat er 
met de tweede ronde gaat gebeuren. 
Robbie: Jullie werk zal niet aangetast worden.SMO heeft een besluit genomen om de uitvoering 
over te brengen van SPI naar een andere organisatie. Voorstellen zijn binnengekomen en binnen kor-
te tijd zal SMO beslissen en berichten over een nieuw uitvoerend lichaam. We zullen blij zijn als 
beide werkneemsters overgenomen worden. Dit gebeurt allemaal parallel met de bespreking  
SMO – SPI. 
 

11. Rondvraag.  
11.1. Shalom: beantwoordt een n.v.– die tevens een "Malkar" is – aan de bepaling "organisatie zonder 

winstoogmerk"? Voorzitter: er zal juridisch advies ingewonnen worden. 
11.2. Tswi: Ik stel voor dat we opnieuw nadenken over het niet deelnemen door een vertegenwoordiger  

   van de aanvragende organisatie aan de bespreking over de aanvraag van zijn organisatie: Tswi  
   stelt een optie voor en wordt verzocht het idee naar voren te brengen tijdens de bespreking over  
  de leringen van de eerste ronde en besluiten over de tweede uitkeringsperiode. 

11.3. Moshe: De financiële commissie werkt aan een verslag over de financiële toestand van SCMI op  
    het einde van het jaar 2003. Verslag binnen ongeveer twee weken. 
11.4. Shalom: Ik ben actief op het terrein van de verzekering van bestuursleden en krijg offertes in  
      Israël en uit het buitenland. 
11.5. Ies: De inschrijvingen van de nieuwe bestuursleden moet bij de KvK geregeld worden.  

   Barend zal ervoor zorgen dat het kantoor dit behandelt. 
 11.6. Ies: Ik protesteer tegen het niet uitvoeren van de besluiten van het bestuur. Het is juist dat we  

achteraf bezien wel verdiend hebben, maar er was een besluit van het bestuur in het midden van 
het jaar om de helft van het kapitaal van SCMI van Euro in NIS om te wisselen en het werd niet 
uitgevoerd. 

 
 12. Leringen. 
  De vergadering van 19.02.04 zal gewijd worden aan leringen en het nemen van besluiten voor de  
  tweede uitkeringsperiode. 
  De leden worden verzocht zich hierop voor te bereiden. 

Judith stelt voor om met werkgroepen te beginnen en pas daarna over te gaan tot een bespreking in 
het "plenum". Het idee wordt toegejuicht en Judith wordt verzocht deze activiteit voor te bereiden en  

  te leiden. 
 
 13. Sluiting om ongeveer 21.00 uur. 
  De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering. 
 
Handtekeningen voorzitter en secretaris. 
 
 
Voorzitter ________________________________  datum ______________________ 
 
 
Secretaris ________________________________  datum ______________________ 
 
 


