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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 Kamer III/SCMI nr.2004-03 
 

VERSLAG 
van de bestuursvergadering van de 

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

gehouden op zondag 11.01.2004 in de vergaderzaal, Sd. Jehudith 10, te Tel-Aviv. 
 
 Aanwezig:  

 a. Vertegenwoordigers van de organisaties Naam   Status 
1. Ajalah Marthie Herschler lid 
2. Elah Gidi Peiper lid 
3. Irgoen Olei Holland Baruch Bar Tel lid 
4. Beth Juliana Barend Elburg lid 
5. Beth Joles Judith Millul lid 
6. Centrum Onderzoek Geschiedenis  

Nederlandse Joden 
Chaim den Heijer lid 

7. Jad Davids  Chaim Elata plv. 
8. Yahav Miriam Dubi lid 
9. Ned. Joodse oorlogswezen in Israël Shalom Pront lid 
10. Nini – EMZ Ies Tropp lid 
11. Stipendium Fonds Ze'ev de Levie lid 
 b. Onafhankelijke leden   
12.  Ilana Braaf – Snir lid 
13.  Moshe Harel lid 
14.  Margalith Shacham lid 
15.  Jacques Pri Gal lid 
 c. Genodigden 

bureau Kamer III/SCMI 
 
Wiboud Cnossen -  

 

 d. Waarnemers   
e. Afwezig: 

16. Tempo Dulu Bernd Struch lid 
17.  Uri Kupferschmidt lid 
 Vertegenwoordiger bestuur SMO   
 Nederlandse Ambassade namens MinFin Dirk Wentink  
 "Maror" bureau Nederland Robbie Israel  
 Projectcoördinator Angelien Beumer  

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

• Miriam Dubi vertrekt vóór het einde van de vergadering 
 

1.  Opening om ca. 15.10 uur 
1.1. De voorzitter constateert dat het vereiste aantal bestuursleden volgens de statuten (SCMI) en reglement 

(Kamer III) aanwezig is en opent de vergadering. 

Archief Philip Staal
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2. Over de besluiten 
 Chaim den Heijer: Ik voel me niet tevreden met de besluiten en de vrijgevigheid; want volgens  

mijn professionele benadering moet men de projecten die wij zullen steunen op lange termijn en vol-
gens hun continuïteit behandelen. We hebben al 60% uitgedeeld van het bedrag dat wij nu kunnen 
uitdelen en we hebben nog veel andere aanvragen voor de boeg. De "Maror"-gelden zijn een eenma-
lige bron, die de doelgroep vele jaren moet dienen. 
Er volgt een bespreking waaraan veel leden deelnemen, met de volgende argumenten: 
a. We hebben nog geen 60% uitgedeeld en we zijn daar zelfs ver vandaan. Niettemin moet men 

een besluit nemen over de periode dat het geld bedoeld is om de gemeenschap te dienen (Ze'ev). 
b. Ik ben niet gefrustreerd. De prioriteit voor Sjoa-overlevenden werd terecht benadrukt en daarna 

zullen we zorgen voor de 25 komende jaren (Jacques). 
c. We hebben besluiten genomen na het bestuderen van het materiaal, van vragen en antwoorden, 

evaluaties enz., en een uitgebreide bespreking binnen het bestuur, waarbij iedereen zijn mening 
kan uiten. Iedereen komt hier naar toe met zijn eigen achtergrond en kennis en we zijn hier een 
interdisciplinaire groep, waarbij de ene keer één mening / benadering de meerderheid haalt en 
de andere keer een andere benadering, vooral volgens de aard van de aanvraag – en dat is goed 
(Barend). 

d. Wij hebben besluiten genomen over de volgorde van de besprekingen. Nu zijn we in het midden 
van de ronde, laten we verder gaan (Chaim Elata). 

e. Als we al veel uitgedeeld hebben, zullen we moeten snoeien en daarvoor hebben we twee rondes 
georganiseerd (Gidi Peiper). 

f. Veel geld wordt uitgedeeld aan weinig mensen. 
 
Voorzitter: Gezien de opmerkingen en de telefoons die ik gekregen heb heeft men de verkeerde in-
druk dat de gelden uitgedeeld zullen worden volgens de besluiten die in deze ronde genomen wor-
den. Dat is niet juist. Alle besluiten zijn voorwaardelijk en op het einde van de ronde zullen we we-
ten of we echt te vrijgevig zijn geweest, en zullen we een tweede ronde moeten houden om het totaal 
van de wensen te verminderen tot het te verdelen bedrag dat tot onze beschikking staat. 
Chaim wordt bedankt voor de opmerking. Laten we nu verder gaan met de bespreking van de projec-
ten. 

 
3. Vervolg bespreking en besluiten (eerste fase) over de ontvankelijke besluiten 
 
3.1. Aanvraag 023-03 NiniEMZ – tijdelijke homecare na operatie, ziekte enz. (Ies Tropp bevindt 
 zich niet in de zaal) 

 
Voor 1. Homecare van dien aard, hulp in een periode van urgentie/ crisis is heel belangrijk voor 

hulpbehoevenden die zich niet in een bejaardentehuis bevinden.  
Tegen 1. NINI is een organisatie voor sociale hulp en waarom wordt dan plotseling geld gevraagd 

voor praktische bijstand?  
2. Waarom op rekening van de "Maror"-gelden? Jad Sara en andere organisaties verstrekken 

veel para-medische voorzieningensoms zelfs gratis (een bijdrage wordt daar in dank ontvan-
gen). Het is de taak van de sociale werkers om deze voorzieningen van ander organisaties 
voor de clienten te mobiliseren – zie project 079. 

 
Ondanks de herhaalde uitleg vinden de leden het moeilijk het nut in te zien van een scheiding tussen 
projecten 023 en 024 en vragen om hen samen te bespreken. 
 
Opmerkingen: 
1. Project 023 heeft betrekking tot bijstand voor een korte periode en 024 - voor een langere ter-

mijn (problemen van een mens om te functioneren wegens chronische ziektes). 
Voorzitter: Laten we verder gaan met in deze ronde ieder project afzonderlijk te bespreken. 

2. De externe adviseur wijst op dubbel gebruik in het administratief gedeelte van de verschillende 
projecten. 

3. NINI vraagt vrijwilligerswerk te veranderen in gesalarieerd werk. 
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Uitslag van de stemming over het toekennen van een uitkering voor deze aanvraag: 
Voor Tegen Onthouding  

11 3 0 
 

Besluit met meerderheid van stemmen: aan aanvraag 023-03 zal een uitkering worden toegekend. 
 
Gezien de opmerkingen van de leden beginnen we nu niet met de bespreking van het bedrag van de 
uitkering, maar we gaan over naar de bespreking van project 024. 
 
 

3.2. Aanvraag 024-03 NiniEMZ – tijdelijke homecare voor chronische patiënten (Ies Tropp bevindt 
 zich niet in de zaal) 

 
Voor Homecare van die aard, hulp bij een chronische ziekte is heel belangrijk voor uit Nederland af-

komstigen die zich niet in een bejaardentehuis bevinden en bijstand nodig hebben. 
Tegen NINI is een organisatie voor sociale hulp en waarom wordt dan plotseling geld gevraagd voor 

praktische hulp? Waarom op rekening van de "Maror"-gelden? Jad Sara verstrekt veel diensten 
zonder betaling. 

 
 
Uitslag van de stemming over het toekennen van een uitkering voor deze aanvraag: 

 Voor Tegen Onthouding 
Eerste stem-
ming  

8 5 1 

Herstemming 7 6 1 
 
De voorzitter stelt voor een tweede herstemming uit te stellen en eerst over te gaan tot project 079 . 
 

3.3. Aanvraag 079-03 NiniEMZ – Vervolg van de kern van het werk van de organisatie op het ter-
rein van homecare (Ies Tropp bevindt zich niet in de zaal) 

 
Voor De welkome activiteit van NINI krijgt veel lof "in the field" en moet in de toekomst met de "Ma-

ror"-gelden gesteund worden. 
Tegen Niet tegen het onderwerp – uiteraard – maar de adviseur wijst op de behoefte aan "financiering 

na de Dolman-gelden pas vanaf eind 2006 en het project zal in de toekomst ingediend kunnen 
worden. 

 
Opmerkingen:  
1. Het gaat hier om een project dat een rechtstreeks vervolg is van de activiteit van de organisatie 

die plaatsvindt met behulp van de Dolmangelden die uitsluitend daarvoor bestemd zijn. Daarom 
lijkt het in dit geval gerechtvaardigd dat de organisatie het saldo van de Dolmangelden opmaakt 
vóór het begin van de steun uit Marorgelden. 

2. Er is tegenstrijdigheid tussen de verklaring van de organisatie dat de Dolmangelden tot 9/2004 
zouden volstaan en de berekening ingediend door de adviseur, dat de Dolmangelden tot tegen 
eind 2006 zouden voldoen. 

3. Er wordt voorgesteld voor dit project een bedrag voor een of twee jaar uit te keren waarna de 
organisatie met een nieuwe aanvraag zal kunnen terugkomen wanneer het interim-verslag ons 
een precies verslag van de kosten zal brengen, goedgekeurd door de accountant van de organisa-
tie. 

4. Mening a): Als de adviseur gelijk heeft en de financiering vanaf 2007 vereist wordt, dan is dat 
toch na de 4 jaar waarvoor wij nu uitkeringen zullen kunnen toekennen. 

 Mening b): 2007 is binnen de 4 jaar waarvoor nu in het besluit een uitkering toegekend kan 
worden (2004/5/6/7) 

 Barend zal het reglement nakijken en op de volgende vergadering verslag uitbrengen over zijn 
bevindingen (zie verder). 
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Uitslag van de stemming over het toekennen van een uitkering voor deze aanvraag: 

 Voor Tegen Onthouding 
Eerste stem-
ming  

7 6 1 

Herstemming 8 6 0 
 
Er dient vermeld te worden dat de stemming "tegen" niet komt door het verzet tegen het doel van het 
project maar wegens de periode van 4 jaar. 
 
Er werd besloten de herstemming over project 079-03 uit te stellen tot de volgende vergadering op 
15.1.04. 
 
Op 15.1.04 zal een herstemming gehouden worden over het toekennen van een uitkering voor pro-
jecten 023 en 079 en vervolgens zal een bespreking gehouden worden over het bedrag van de uitke-
ring. 

 
 

3.4. Aanvraag 029-03 – ELAH - Therapie (Gidi Peiper heeft de zaal verlaten) 
 

 
Voor De organisatie behandelt psychologische problemen bij cliënten van 

alle leeftijden. Een mens vindt het moeilijk om zo'n steun te vragen en 
de organisatie verricht belangrijk en welkom werk. 
Op andere plaatsen kost dit geld en hier subsidieert men uit publieke 
gelden. 

Tegen Geen argumenten tegen. 
 
Uitslag van de stemming over het toekennen van een uitkering voor deze aanvraag: 

Voor Tegen Onthouding  
13 0 0 

 
Unaniem besluit: aan aanvraag 029-03 zal een uitkering worden toegekend. 
 
Gezien het groot verschil tussen de cijfers die door de organisatie ingediend werden en de cijfers van 
de externe adviseur; komen de volgende alternatieven naar voren – ieder van hen met argumenten: 
1. NIS 3.287M voor 4 jaar = 5,4M volgens de berekening van de adviseur, min eigen bijdrage en van  
    derden volgens opgave van de organisatie. 
2. NIS 6.116M, precies volgens de berekening van de organisatie zelf. Hiertegen protesteert de 

voorzitter – het is alsof de mening van de adviseur niet belangrijk is in jouw ogen?! 
3. NIS 800K = 1.212M, min eigen bijdrage en een bepaald bedrag voor derden. 
4. NIS 2.400M voor slechts 2 jaar. 
5. NIS 2.000M voor 2 jaar = hoger dan de berekeningen van de adviseur wegens twijfels.  
 Het eerste tussenverslag zal een waar beeld geven. 
6. NIS 1.212M voor 4 jaar - precies volgens de berekening van de adviseur. 
7. NIS 1.212M voor 3 jaar – wegens twijfels die opgeheven zullen worden met het tussenverslag van 

2004 en 2005. 
 
Uitslag van de stemming over het toekennen van een uitkering voor deze aanvraag: 
  

Alternatief 1 2 3 4 5 6 7 
Eerste stem-
ming 

0 1 1 2 3 5 1 

Herstemming     6 7  
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Opmerkingen, in een poging om een meerderheid te bereiken: 
1. ELAH zal een nieuwe gemotiveerde aanvraag mogen indienen tegen het einde van de uitkering. 

 2.  NIS 1.5M voor 3 jaar, NIS 500K per jaar. 
 

Uitslag van de stemming over het voorstel tot een compromis van NIS 1.5M voor 3 jaar, NIS 500K 
per jaar: 

Voor Tegen Onthouding  
9 4 0 

 
Besluit met meerderheid van stemmen: aan aanvraag 029-03 zal een uitkering worden toegekend 
van NIS 1.500.000 voor drie jaar, NIS 500.000 per jaar. 
 
  

3.5. Aanvraag 031-03 – ELAH - Therapie voor kinderen (Gidi Peiper heeft de zaal verlaten) 
 

Voor Goed dat de organisatie haar horizon uitbreidt als organisatie die 
steun biedt aan de uitgebreide familie.  

Tegen Laat ELAH zich bezighouden met zijn voornaamste doelgroep, dan 
zullen de organisatie en wij geen geld voor dit doel overhouden. 

 
Uitslag van de stemming over het toekennen van een uitkering voor deze aanvraag: 

Voor Tegen Onthouding  
1 9 3 

 
Besluit met meerderheid van stemmen: aan aanvraag 032-03 zal geen uitkering worden toegekend. 
Argumenten: In dit stadium lijkt het dat ons geld ontbreekt voor aanvragen van de organisaties voor 
het voortzetten van hun "organische" activiteit. Dit onderwerp krijgt geen prioriteit. 
 
 

3.6. Aanvraag 032-03 – ELAH – Holistische therapie (Gidi Peiper heeft de zaal verlaten) 
 

Voor Het is goed dat de organisatie haar diensten uitbreidt en zich met nieuwe gebieden bezig-
houdt. 

Tegen Dat ELAH zich bezighoudt met de voornaamste doelgroep, dan zullen wij en de organisa-
tie geen geld voor dit doel overhouden. 

 
Uitslag van de stemming over het toekennen van een uitkering voor deze aanvraag: 

 Voor Tegen Onthouding  
Eerste stemming 6 6 1 

Herstemming 4 9 0 
 

Besluit met meerderheid van stemmen: aan aanvraag 031-03 zal geen uitkering worden toegekend. 
Argumenten: In dit stadium lijkt het dat ons geld ontbreekt voor aanvragen van de organisaties voor 
het voortzetten van hun "organische" activiteit. Dit onderwerp krijgt geen prioriteit. 
 

 
3.7. Aanvraag 034-03 – ELAH – Therapie via internet (Gidi Peiper heeft de zaal verlaten) 

 
Voor Steeds meer mensen maken gebruik van internet en therapie in real time lijkt belangrijk in de 

periode waarin wij leven. 
Tegen Volgens een onderzoek in de internationale literatuur (on-line) staat het onderwerp in de hele 

wereld nog in de kinderschoenen.  
Als de organisatie denkt aan een Pilot op een nieuw terrein en blijkbaar ontbreekt geld bij ons 
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enz., dan is het in dit stadium niet juist om dit met Marorgelden te steunen. 
 
Uitslag van de stemming over het toekennen van een uitkering voor deze aanvraag: 

Voor Tegen Onthouding  
2 11 0 

 
Besluit met meerderheid van stemmen: aan aanvraag 034-03 zal geen uitkering worden toegekend. 
Argumenten: In dit stadium lijkt het dat ons geld ontbreekt voor aanvragen van de organisaties voor 
het voortzetten van hun "organische" activiteit. Dit onderwerp krijgt geen prioriteit. 
 

4.  Rondvraag 
 
4.1. We zullen niet kunnen eindigen op 15.1 en daarom zullen we verplicht zijn nog meer vergaderingen 

te houden. 
 15.1 om 16.00 uur – was gepland 
 22.1 om 16.00 – toegevoegde vergadering voor de eerste uitkeringsperiode 
 5.2  om 16.00 uur - toegevoegde vergadering voor de eerste uitdeling of om leringen te trekken, acti-

viteitenplan voor de tweede uitdeling enz. 
4.2. Een programma met tijdsschema voor de gehele tweede periode is in voorbereiding bij de begelei-

dingscommissie, samen met het kantoor. 
4.3. Jacques: De drie brieven die zich in het materiaal bevinden – graag ter behandeling van het DB en 

niet van het hele bestuur. 
 Barend legt uit dat het materiaal inderdaad bijgesloten werd, eerder ter informatie dan als materiaal 

ter bespreking. 
4.4. Shalom: Wat gebeurt er met teruggave van kosten? Barend: Binnenkort zal het kantoor hierover een 

bericht uitgeven. 
4.5. Shalom vraagt een copie van de brief van SMO aan SPI. Het kantoor zal hem deze per e-mail sturen. 
4.6. Externe financieel adviseur voor de komende periode – wordt uitgesteld tot de volgende vergade-

ring. 
4.7. Ies: We moeten het onderwerp behandelen van de betaling van de uitkeringen in NIS of in €. 
4.8. Chaim: Om de bespreking in de tweede ronde niet te lang te maken, moet men een methode voor de 

bespreking voorbereiden, een individuele benadering of ? Ieder voorstel is welkom en zal bestudeerd 
worden. 

 
5. Sluiting om ca. 20.15 uur 

Voorzitter dankt alle aanwezigen en sluit de vergadering.  
 
 
Dit verslag werd ondertekend door 

 
De voorzitter ____________  op ______________ 
 
De secretaris ____________  op ______________ 

 
 


