
Verslag goedgekeurd in vergadering d.d. 5.2.04  
  
1

 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.2004-05 
 

VERSLAG 
van de bestuursvergadering van de 

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

gehouden op donderdag 22.01.2004 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 Pim de Vries lid 
4. Beth Juliana Barend Elburg lid 
5. Beth Joles Judith Millul lid 
6. Centrum Onderzoek Geschiedenis  

Nederlandse Joden 
Chaim den Heijer plv. 

7. Jad Davids  Bob Engelsman lid 
8. Yahav Jacob Denekamp plv. 
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.  Uri Kupferschmidt  lid 
15.  Margalith Shacham lid 
16.  Jacques Pri Gal lid 
 c. Genodigden 

Projectcoördinator 
 
Angelien Beumer  

 

 Bureau Kamer III/SCMI Wiboud Cnossen  
 d. Waarnemers   
 Vertegenwoordiger bestuur SMO Rob van der Heijden  
 Nederlandse Ambassade namens Minfin Dirk Wentink  
 "Maror" Bureau Nederland Robbie Israel  

 e. Afwezig: 
17. Tempo Dulu Bernd Struch lid 
    

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

• Jacques Pri Gal vertrekt vóór het einde van de vergadering, wegens vertrek laatste vlucht naar Elat. 
• Bob Engelsman  vertrekt vóór het einde van de vergadering.  
 

1.  Opening om ca. 15.15 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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1.2. De voorzitter verwelkomt Jacob Denekamp die de bestuursvergadering voor het eerst bijwoont. Ja-
cob geeft mondeling een kort CV en de andere leden stellen zich voor.  

 
2. Ratificatie van de besluiten genomen op de vergaderingen van Kamer III/SCMI vanaf 1.1.04.  

De voorzitter laat weten dat een officieel bericht van SPI is ontvangen dat de algemene vergadering  
van SPI op 18.1.04 de toetreding van "Yahav" bij Kamer III/SCMI goedkeurde en Miriam Dubi als 
lid en Jacob Denekamp als plaatsvervanger benoemde. 
Overeenkomstig hetgeen ze op de vergadering van 1.1.04 zei, stelt de voorzitter nu voor om alle be-
sluiten van het bestuur van Kamer III/SCMI, die op diens vergaderingen genomen werden vanaf 
1.1.04 te ratificeren. 
 
Uitslag van de stemming over de ratificatie van de besluiten genomen op de bestuursvergaderingen 
van Kamer III/SCMI op 1.1.04, 8.1.04, 11.1.04 en 15.1.04. 
 

Voor Tegen Onthouding  
16 0 1 

 
Besluit met meerderheid van stemmen: het bestuur van Kamer III/SCMI ratificeert alle besluiten 
van het bestuur die op haar vergaderingen genomen werden op 1.1.04, 8.1.04, 11.1.04 en 15.1.04. 
 

3.  Vervolg bespreking en besluiten (eerste fase) over de ontvankelijke aanvragen.  
   
3.1. Aanvraag 050-03 – Centrum Onderzoek Geschiedenis Nederlandse Joden – In kaart brengen 

van archiefmateriaal over de Nederlandse Joden en de uit Nederland afkomstigen in Israël   
(Chaim den Heijer heeft de zaal verlaten) vervolg van de bespreking d.d. 1.1.04 – par. 3.1. 

 
Op de vraag tot verduidelijking is van het Centrum een duidelijk schriftelijk antwoord gekomen sa-
men met de fotocopie van het artikel waarvan sprake was. 
 
 

Voor 1. Het in kaart brengen is heel belangrijk voor het brengen van informatie over archiefmateriaal  
    en de plaatsen waar het zich bevindt, ten behoeve van een verstandige conservering, het  
    vermijden van doublures i.v.m. verdere onderzoeken en publicaties, enz. 
2. Het artikel geeft slechts een algemene beschrijving van wat het project vraagt te brengen als  
    basis voor de activiteiten van opening van archieven in de toekomst. 

Tegen 1. Geen argumenten tegen. 
 
Uitslag van de stemming over het toekennen van een uitkering voor deze aanvraag: 

Voor Tegen Onthouding  
13 0 2 

 
Besluit met meerderheid van stemmen: aan aanvraag 050-03 zal een uitkering worden toegekend. 
 
Over het bedrag van de uitkering werden twee gemotiveerde voorstellen naar voren gebracht: 
1.  NIS 80.000. 
2. NIS 130.000 
 
Uitslag van de stemming over het bedrag van de uitkering voor deze aanvraag: 
 

 NIS 80K NIS 130K Onthouding  
Eerste stemming 7 7 1 

Herstemming  2 12 1 
 
  Tussen de eerste stemming en de herstemming werden de volgende argumenten aangevoerd: 
  a. Het is belangrijk dat het werk zonder uitstel uitgevoerd zal worden. 



Verslag goedgekeurd in vergadering d.d. 5.2.04  
  
3

  b. Ook als het om een Pilot gaat, is het belangrijk om het te steunen met het volledige gevraagde be-
drag dat de adviseur redelijk lijkt. 

  c. Ook al is het gevraagde bedrag niet voldoende voor het verrichten van het in kaart brengen en al 
wordt in de toekomst een vervolgproject ingediend - is het belangrijk om er nu mee te beginnen zo-
als het ingediend werd. 

 
Besluit met meerderheid van stemmen: aan aanvraag 050-03 zal een eenmalige uitkering worden 
toegekend van NIS 130.000. 

 
3.2. Aanvraag 023-03 – NINIemz tijdelijke homecare  na operatie, ziekte enz. 
  Aanvraag 024-03 – NINIemz homecare  voor chronische patiënten  
  Aanvraag 079-03 – NINIemz vervolg van de kern van het werk van de organisatie op het  
             terrein van homecare 
    (bij de bespreking van de 3 projecten is Ies Tropp niet in de zaal). 
 

  Project 023-03: op 11.1.04 werd een uitkering goedgekeurd maar over het bedrag van de uitkering 
werd de vereiste meerderheid nog niet verkregen (par. 3.1). 

  Project 024-03: op 11.1.04 werd nog niet besloten met de vereiste meerderheid over het toekennen 
van een uitkering (par. 3.2). 

  Project 079-03: op 11.1.04 werd nog niet besloten met de vereiste meerderheid over het toekennen 
van een uitkering (par. 3.3). 

 
  Project 024-03: Vervolg van de bespreking over het toekennen van een uitkering voor deze 

aanvraag. 
   

Voor 1. Projecten 023 en 024 zullen nieuwe activiteiten van praktische hulp zijn als de gelden 
    daarvoor aanwezig zijn, vooral uit Marorgelden ter aanvulling van de overheids-  
    en vrijwilligersvoorzieningen en diensten die aan het dalen zijn. Daarom is het belangrijk om 
    een aanvullend systeem van ondersteuning te creëren.  

Tegen 1. Er kwamen inlichtingen binnen dat mensen niet verzocht worden om een bijdrage te betalen,  
    ook degenen die dankbaar zijn voor de hulp van de organisatie, maar daarnaast kunnen   
    betalen en daartoe ook bereid zijn. 
2. Dat NINI het kader opzet en dat Jad Davids betaalt aan wie het nodig heeft. 
    Opmerking: NINI zal een hulpsysteem opzetten en waarbij gepland wordt, dat wie kan 
    betalen, de uitgaven volledig of gedeeltelijk zal betalen en dat Jad Davids zal aanvullen voor  
    degene die helemaal niet kan bijdragen. 

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

Voor Tegen Onthouding  
11 0 2 

 
Besluit met meerderheid van stemmen: aan aanvraag 024-03 zal een uitkering worden toegekend. 
 

  Project 079-03 - Vervolg van de bespreking over het toekennen van een uitkering voor deze 
aanvraag. 

 
Voor 1. Iedereen is in principe voor de steun voor het voortzetten van de voornaamste en  

    gewaardeerde activiteit van de organisatie NINI. 
Tegen 1. De voorzitter is voor het project op zichzelf maar verzet zich principieel tegen  

    uitkering van gelden voor een project dat financiering vanaf 2006 nodig heeft uit  
    het nu ter beschikking staande bedrag (budget 2003). 
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Er werd besloten geen verduidelijkingen meer te verkrijgen maar te besluiten op grond van de aan-
vraag, het verslag van de adviseur en de veelvuldige verduidelijkingen van de organisatie die voor 
het bestuur liggen. 
 

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

13 1 1 
 

Besluit met meerderheid van stemmen: aan aanvraag 079-03 zal een uitkering worden toegekend. 
 

Vervolg van de bespreking over de bedragen van de uitkeringen. 
 

Aanvraag 079-03 – NINIemz vervolg van de kern van het werk van de organisatie op het  
             terrein van homecare  

 
Een aantal gemotiveerde alternatieven worden voorgesteld voor verschillende periodes. 
De volgende alternatieven werden in stemming gebracht: 
1. NIS 2 M voor 4 jaar volgens de volgende frequentie: indien het saldo van het bedrag dat van de  

Dolmangelden verkregen werd en voor deze activiteit gereserveerd is, de NIS 2 M bereikt, dan zal 
NIS 1 M betaald worden. Als het saldo weer NIS 2 M bereikt, dan zal het tweede deel van de  
uitkering uitbetaald worden – de volgende NIS 1 M. 

 2. NIS 1 M voor 4 jaar. 
 3. NIS 4.4 M voor 4 jaar. 
 4. NIS 1 M voor een jaar. 

 
Uitslag van de stemming over het bedrag van de uitkering voor deze aanvraag: 

Alternatief 1 2 3 4 Onthouding 
 11 1 2 0 1 

 
 Besluit met meerderheid van stemmen: aan aanvraag 079-03 zal een uitkering worden toegekend van  

 NIS 2.000.000 voor 4 jaar. Als het saldo dat van de Dolmangelden verkregen werd en voor  
 deze activiteit gereserveerd wordt NIS 2 M zal bereiken, dan zal NIS 1M betaald worden. Als het sal-
do weer NIS 2 M zal zijn, dan zal het tweede deel van de uitkering uitbetaald worden,  

 de volgende NIS 1 M. 
 

 Aanvraag 023-03 – NINIemz tijdelijke homecare  na operatie, ziekte enz. 
 

 Gemotiveerde voorstellen werden gedaan voor verschillende periodes. 
De volgende alternatieven werden in stemming gebracht: 

1. NIS 600 K voor 4 jaar. 
   2. NIS 456 K voor 4 jaar. 
  

Uitslag van de stemming over het bedrag van de uitkering voor deze aanvraag: 
Alternatief 1 2 Onthouding 
 1 10 4 

 
 Besluit met meerderheid van stemmen: aan aanvraag 023-03 zal een uitkering worden toegekend van  

 NIS 456.000 voor 4 jaar.  
 

 Aanvraag 024-03 – NINIemz homecare  voor chronische patiënten 
 

 Gemotiveerde voorstellen werden gedaan voor verschillende periodes. 
De volgende alternatieven werden in stemming gebracht: 

1. NIS 200 K voor 4 jaar. 
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2. NIS 100 K voor 4 jaar (voor de financiering van een raamwerk voor een 
belangrijke activiteit, maar dat Jad Davids de financiële steun geeft). 
3. NIS 745 K voor 4 jaar. 

  
Uitslag van de stemming over het bedrag van de uitkering voor deze aanvraag: 

Alternatief 1 2 3 Onthouding 
Eerste stemming 4 3 6 2 
Herstemming 1 8 0 5 2 
Herstemming 2 11 - 3 1 

 
 Besluit met meerderheid van stemmen: aan aanvraag 024-03 zal een uitkering worden toegekend van  

 NIS 200.000 voor 4 jaar.  
 

3.3. Aanvraag 025-03 – NINIemz – Eenzaamheid verdrijven (Ies Tropp heeft de zaal verlaten) 
 

Voor Geen argumenten voor. 
Tegen 1. Hoewel dit onderwerp belangrijk lijkt, is het niet gepast om betaalde studenten in te  

    zetten met vergoeding hoger dan “Perach”. 
2. Een activiteit die niet noodzakelijk lijkt naast de geslaagde Maatjes-activiteit van Elah. 

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

Voor Tegen Onthouding  
0 14 1 

 
Besluit met meerderheid van stemmen: aan aanvraag 025-03 zal geen uitkering worden toegekend. 
Argumenten: De activiteit lijkt niet noodzakelijk als parallel met de Maatjes-activiteit van Elah. Bo-
vendien lijkt het niet juist om studenten in te huren met vergoeding hoger dan “Perach”. 

 
3.4.    Aanvraag 026-03 – NINIemz – De levensstandaard verhogen (Ies Tropp heeft de zaal verlaten) 
 

Voor Geen argumenten voor. 
Tegen 1. Ook al is het mogelijk dat het onderwerp een bepaald belang heeft, lijkt het gehele voor-

gestelde pakket "overpampering" voor dezelfde doelgroep. 
2. Een activiteit die niet noodzakelijk lijkt naast de geslaagde Maatjes-activiteit van Elah. 

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

Voor Tegen Onthouding  
0 14 1 

 
Besluit met meerderheid van stemmen: aan aanvraag 026-03 zal geen uitkering worden toegekend. 

 Argumenten: De activiteit lijkt niet noodzakelijk als parallel met de Maatjes-activiteit van Elah. 
 
3.5. Aanvraag 030-03 – Elah – Gemeenschapswerk (Gidi Peiper heeft de zaal verlaten) 
 

Voor 1. Een essentiële activiteit van de organisatie die met succes uitgebreid werd met behulp  
    van de Dolmangelden - die bijna op zijn - en de organisatie heeft niet voldoende middelen  
    om deze te vervolgen. 
2. De gemiddelde beoordeling is betrekkelijk hoog: 6.6. 

Tegen Geen argumenten tegen. 
 
Er wordt op gewezen dat hier “in the field” een vruchtbare samenwerking bestaat tussen Elah en 
IOH bij de gezamenlijke organisatie en uitvoering van de activiteiten. 
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Uitslag van de stemming over het toekennen van een uitkering voor deze aanvraag: 
Voor Tegen Onthouding  

13 0 2 
 

Besluit met meerderheid van stemmen: aan aanvraag 030-03 zal een uitkering worden toegekend. 
 
Gemotiveerde voorstellen werden gedaan voor verschillende periodes. 
De volgende alternatieven werden in stemming gebracht: 

1. NIS 2.5 M voor 4 jaar. 
2. NIS 2 M voor 4 jaar. Als het saldo van de algemene middelen van de or-
ganisatie NIS 2 M bereikt, dan zal NIS 1 M uitbetaald worden en als NIS 2 
M opnieuw bereikt wordt, dan zal de volgende NIS 1 M uitbetaald worden. 
3. NIS 1.5 M voor 4 jaar. 
4. NIS 800 K voor 4 jaar. 

  
Uitslag van de stemming over het bedrag van de uitkering voor deze aanvraag: 

Alternatief 1 2 3 4 Onthouding 
Eerste stemming 7 5 3 0 0 
Herstemming 1 7 8    
Herstemming 2 5 10    

 
 Besluit met meerderheid van stemmen: aan aanvraag 030-03 zal een uitkering worden toegekend van  

 NIS 2.000.000 voor 4 jaar. Wanneer het saldo van de algemene middelen van de organisatie 
NIS 2 M bereikt, dan zal NIS 1 M uitbetaald worden en wanneer opnieuw NIS 2 M bereikt 
wordt, dan zal de  

 volgende NIS 1 M uitbetaald worden. 
 

3.6. Aanvraag 033-03 – Elah – Website (Gidi Peiper heeft de zaal verlaten) 
 

Voor Geen argumenten voor. 
Tegen 1. Opgeschroefde aanvraag 

2. De organisatie moet in staat zijn een website op te zetten en degelijk te onderhouden  
    uit het lopend budget van de organisatie en met een veel bescheidener bedrag dan het  
    hier gevraagde bedrag. 

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

Voor Tegen Onthouding  
0 14 1 

 
Besluit met meerderheid van stemmen: aan aanvraag 033-03 zal geen uitkering worden toege-
kend. 
Argumenten: De organisatie moet in staat zijn een website op te zetten en te onderhouden uit zijn lo-
pend budget. 
 

3.7. Aanvraag 036-03 – Elah – Begeleding van bezoeken aan de concentratiekampen (Gidi Peiper 
heeft de zaal verlaten) 

 
Voor Geen argumenten voor. 
Tegen 1. Zulke georganiseerde reizen bestaan uit Israël en uit Nederland en het lijkt niet  

    noodzakelijk om "van onze middelen" zo’n groot team met vol salaris toe te voegen. 
2. Het is niet bewezen dat er doelgerichte vraag naar is 

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

Voor Tegen Onthouding  
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0 14 1 
 

Besluit met meerderheid van stemmen: aan aanvraag 036-03 zal geen uitkering worden toege-
kend. 
Argumenten: Zulke georganiseerde reizen bestaan uit Israël en uit Nederland en de financiering van 
de begeleiding door een groot betaald team uit publieke gelden lijkt niet noodzakelijk. 
 

3.8.    Aanvraag 041-03 – Sjaarei Misjpat – Contact tussen studenten en Sjoa-overlevenden (Project 
samen met Elah, Gidi Peiper heeft de zaal verlaten) 

 
Voor Geen argumenten voor. 
Tegen 1. Hoewel het onderwerp er belangrijk uitziet, is het niet gepast om betaalde  

    studenten in te zetten in het algemeen, en met vergoeding hoger dan “Perach”  
    in het bijzonder. 
2. Als de studenten de activiteit op vrijwillige basis zouden verrichten en een  
    bescheiden bedrag nodig was om het systeem te laten werken… 

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

Voor Tegen Onthouding  
0 14 1 

 
Besluit met meerderheid van stemmen: aan aanvraag 041-03 zal geen uitkering worden toegekend. 

 Argumenten: De activiteit lijkt niet noodzakelijk als parallel met de Maatjes-activiteit van Elah. Bo-
vendien lijkt het niet gepast om betaalde studenten in te zetten in het algemeen en met een vergoeding 
hoger dan "Perach" in het bijzonder. 

 
3.9. Aanvraag 063-03 – Re’oet – Culturele programma's 
 

Voor 1. Beth Barth is een belangrijk centrum voor oudere uit Nederland afkomstigen te Jeruzalem. 
2. Sinds de sluiting van Beth Ha-oleh, worden activiteiten door IOH te Jeruzalem in Beth  
    Barth georganiseerd, met aangepaste vergoeding. De uit Nederland afkomstige inwoners  
    genieten mee van de ter plaatse bestaande activiteiten. 
3. Principieel voor, tegen een veel hoger bedrag – Beth Juliana krijgt NIS 6M (ook al gaat  
    het om NIS 3M als uitkering en NIS 3M als lening). 

Tegen 1. Culturele programma's vormen een integraal deel van de activiteiten van een bejaardentehuis  
    en ze moeten uit het lopend budget gedekt worden. 
2. De keten heeft veel bezittingen en er is geen behoefte aan om uit publieke gelden bij te 
    dragen. 
    Opmerking: Het gaat niet om liquide middelen, maar om de waarde van gebouwen waarin  
    zich bejaardentehuizen van de keten bevinden en duidelijk geen onroerend goed dat als 
    investering aangehouden wordt. 
3. Beth Barth is geen Nederlands huis. De uit Nederland afkomstigen vormen er een minderheid.
    Van de subsidie voor culturele bijeenkomsten profiteren alle bewoners en dat is een gevaarlijk 
    precedent. 

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

Voor Tegen Onthouding  
10 5 1 

 
Besluit met meerderheid van stemmen: aan aanvraag 063-03 zal een uitkering worden toegekend. 
 
Gemotiveerde voorstellen werden gedaan voor verschillende periodes. 
De volgende alternatieven werden in stemming gebracht: 

1. NIS 300 K voor 4 jaar. 
2. NIS 100 K eenmalig als gebaar. 
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Uitslag van de stemming over het bedrag van de uitkering voor deze aanvraag: 
Alternatief 1 2 Onthouding Tegen 

Eerste stemming 7 7 2 1 
Herstemming  9 3 4 - 

 
  Besluit met meerderheid van stemmen: aan aanvraag 063-03 zal een uitkering worden toegekend van  

  NIS 300.000 voor 4 jaar.  
 

3.10. Aanvraag 070-03 – Vatikei Hagalil – Culturele activiteiten voor uit Nederland afkomstigen 
 

Voor Geen argumenten voor. 
Tegen 1. Er is geen rechtvaardiging voor de financiering van uitgaven voor de oprichting  

    en de aankoop van een grote uitrusting voor een bestaand clubhuis waar uit Nederland 
    afkomstigen uit de buurt wel eens bijeen zullen komen. 
2. IOH en Elah zullen blij zijn om samen te werken ter versterking van het sociaal  
    contact tussen uit Nederland afkomstigen in de Galil. Men kan denken aan een  
    aanvraag tot steun voor het operationeel budget maar niet meer dan dat. 

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

Voor Tegen Onthouding  
1 14 1 

 
Besluit met meerderheid van stemmen: aan aanvraag 070-03 zal geen uitkering worden toege-
kend. 

  Argumenten: De activiteit lijkt niet noodzakelijk als zelfstandige activiteit. De organisatie moet  
  met Elah en IOH samenwerken en misschien met een bescheiden project terugkomen voor bijdrage 

in de operationele kosten. 
 
3.11. Aanvraag 075-03 – IOH – Versterking van de Nederlandse identiteit (Baruch Bar Tel heeft de 

zaal verlaten) 
 

Voor Geen argumenten voor. 
Tegen 1. Wij zijn naar Israël gekomen om hier te integreren en om Israëli's te zijn  

    samen met de Oliem uit de hele wereld. 
2. We zullen ons Nederlands zijn niet kunnen en niet willen afschudden,  
    maar zoiets aanmoedigen als project voor de jongere generatie ziet er niet  
    uit als een van de doelstellingen van IOH.  

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

Voor Tegen Onthouding  
0 14 1 

 
Besluit met meerderheid van stemmen: aan aanvraag 075-03 zal geen uitkering worden toege-
kend. 

  Argumenten: Het onderwerp ziet er niet uit als een doelstelling van de Irgoen Olei Holland. 
 
3.12. Aanvraag 077-03 – IOH – Steun voor soldaten zonder familie (Baruch Bar Tel heeft de zaal ver-

laten) 
 

Voor Geen argumenten voor. 
Tegen 1. Het gaat om een kennelijk heel klein aantal soldaten zonder familie in het 

land dat een afzonderlijke activiteit niet rechtvaardigt – zie volgend argument. 
2. Steun, aanmoediging zijn belangrijk op zichzelf, maar waarom als speciale  
    activiteit? Als financiële steun nodig is, dan kan deze in het  
    kader van het Keren Mejuchedet gegeven worden.  
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  Uitslag van de stemming over het toekennen van een uitkering voor deze aanvraag: 

Voor Tegen Onthouding  
3 11 1 

 
Besluit met meerderheid van stemmen: aan aanvraag 077-03 zal geen uitkering worden toege-
kend. 

  Argumenten: Het lijkt niet noodzakelijk als afzonderlijke activiteit met onafhankelijk budget, maar 
het is beter om in het kader van het “Keren Mejuchedet” te handelen. 

 
3.13. Aanvraag 078-03 – "Contact" Activiteit (Baruch Bar Tel heeft de zaal verlaten) 

 
Voor 1. Dit is een welkome activiteit die veel bijval heeft, meestal onder alleenstaande 

    uit Nederland afkomstigen van de derde leeftijd die blij zijn hun eenzaamheid te  
    breken door vrienden te ontmoeten en Nederlands te spreken.  
2. Tot op heden kreeg IOH een belangrijk deel van zijn budget van de CIA in Nederland.  
    Deze steun werd duidelijk stopgezet wegens de beschikbaarheid van Marorgelden.  
    Daarom moet het ontbrekende door Marorgelden gedekt worden en we mogen er beslist niet  
    toe leiden dat de IOH er aan tekort komt. 
3. Een deel van de contributie en bijdragen van deelnemers dekt een deel van de kosten van  
    de Contact activiteit, die volledig door vrijwilligsters verricht wordt. De kosten zijn  
    voor de huur van een zaal, consumpties, deelname aan de reiskosten voor minvermogenden, 
enz.  

Tegen 1. Er wordt vermeld dat in de groepen van Elah alle uitgaven door een symbolische 
    bijdrage gedekt worden. Opmerking: er wordt dan niet vermeld dat deze activiteit  
    bij Elah deel uitmaakt van project 030, dat een landelijke spreiding heeft –  
    met part-time betaalde krachten. 

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

Voor Tegen Onthouding  
13 0 1 

 
Besluit met meerderheid van stemmen: aan aanvraag 078-03 zal een uitkering worden toegekend. 
 
Gemotiveerde voorstellen werden gedaan voor verschillende periodes. 
De volgende alternatieven werden in stemming gebracht: 

1. NIS 1 M voor 4 jaar. 
2. NIS 660 K voor 4 jaar. 
3. NIS 330 K voor 4 jaar. 
4. NIS 330 K voor 2 jaar in gelijke delen. 
 

Uitslag van de stemming over het bedrag van de uitkering voor deze aanvraag: 
Alternatief 1 2 3 4 Onthouding 

Eerste stemming 2 6 6 0 2 
Herstemming 1  5 8  4 
Herstemming 2  3 10  4 

 
  Besluit met meerderheid van stemmen: aan aanvraag 078-03 zal een uitkering worden toegekend van  

  NIS 330.000 voor 4 jaar.  
 

 4. Einde bespreking en besluiten (eerste fase) over de ontvankelijke aanvragen. 
 4.1. Hartelijk bedankt 
  Voorzitter: Met het einde van de eerste ronde dank ik jullie allemaal zeer voor de bestede tijd en het 

serieuze werk, terwijl de discussies soms hevig waren - maar altijd zakelijk. De deelnemers danken 
de voorzitter voor haar zeer goede leiding – buitengewoon. 
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  Dirk wordt ook bedankt voor al die uren dat hij hier rustig als waarnemer zit, ook worden Rob, Rei-
na en Robby bedankt voor hun bijdrage. 

 4.2. Situatieschets 
  Na de broodjespauze geeft Barend het algemeen overzicht van de bedragen die voor uitkering goed-

gekeurd werden. Het totaal bedrag benadert het maximum bedrag dat voor deze periode ter beschik-
king staat voor verdeling. 

  Leden maken een opmerking over de lening die toegekend werd – moet deze beschouwd worden als 
een deel van het ter beschikking staande bedrag voor verdeling in de huidige periode of buiten dat 
bedrag - want dat bedrag zal immers terugbetaald worden en men zal het in toekomstige periodes 
kunnen gebruiken voor het toekennen van uitkeringen. 

  Over dit onderwerp werd advies verkregen van Rob Meijer m.b.t. de statuten, het reglement en het 
beleidsplan van SCMI. 

 
 5. Bepaling van het te verdelen bedrag voor de eerste verdelingsperiode ("budget 2003") 
  Omdat het laat is en een aantal leden verplicht waren de vergadering te verlaten, zal de bespreking 

van het onderwerp inclusief besluit gehouden worden op de volgende vergadering, op 5.2. Tegen die 
vergadering zal de begeleidingscommissie een voorstel over het onderwerp indienen. 

 
6.  Rondvraag 
 6.1. Over de brief van SMO aan SPI 
  De voorzitter stelt het bestuur op de hoogte van het gesprek dat direct na de vergadering van 15.1.04 

plaatsvond en waaraan Ilana, Moshe, Barend en Robbie Israel deelnamen. Robbie gaf uitleg over het 
standpunt van SMO - dat het bestuur van SMO, bij gebrek aan vertrouwen in SPI, besloot de uitvoe-
ring voor Kamer III vanaf 31.1.04 stop te zetten. Het bestuur van Kamer III heeft geen mening geuit 
en zal er geen uiten over de onenigheden tussen SPI en SMO. Namens ons bestuur heb ik gezegd dat 
wij veel van onze tijd aan Kamer III besteden, zelfs veel meer dan verwacht was, en wij dat zonder 
mopperen doen, maar dat wij er daarbij op staan ons werk zonder storing of uitstel en zonder invloed 
van de betrekkingen tussen SMO en SPI voort te zetten. 

  Over de beëindiging van het werk op 31.1.04 zonder directe oplossing, hetgeen betekent dat het 
werk voor een bepaalde periode stopgezet wordt, zullen we niet zomaar overgaan tot de orde van de 
dag. Wij hebben er belang bij om verder te werken met het bestaande team, dat in de loop der tijd 
het onderwerp geleerd heeft en goed werk verricht. Het is niet aan ons om oplossingen te brengen 
voor een situatie waarbij wij niet leiden maar geleid worden. We wachten op een operationeel voor-
stel. 

  Ze'ev: Ik hoop dat de partijen nader tot elkaar zullen komen en dat wij in het bestaande kader zullen 
kunnen verder gaan. Principieel kan SPI het bestuur van SCMI ontslaan en omdat het om een perso-
nele unie gaat, zal dit totaal overbodige complicaties veroorzaken.  

  Ik doe een beroep op het bestuur van SMO om het besluit over de verbreking van het uitvoerings-
verband met SPI opnieuw te overwegen, want ik zie niet in dat hier iets positiefs uit komt.  

  Rob: De problemen tussen SPI en SMO ontwikkelden zich over een lange periode en volgens ons 
zijn we tot een situatie gekomen van totaal gebrek aan vertrouwen, waarbij we vastgesteld hebben 
dat SMO buiten iedere proportie tijd en energie aan het onderwerp besteedt. Het memorandum van 
28.12.03 was de druppel die de emmer deed overlopen. Kamer III functioneert uitstekend, werkt met 
volle verantwoordelijkheid en met de nodige voorzichtigheid. Voor jullie zal slechts één ding veran-
deren, en wel dat SPI niet meer het lichaam zal zijn dat het werk verricht. De overgang moet voor 
zover mogelijk zonder storing verlopen.  

  Robbie: Ilana deed jullie verslag over het gesprek van vorige week. Vandaag heb ik ontmoetingen 
gehad met firma's die kandidaat zijn voor het verrichten van het werk. Ik heb Barend uitgenodigd en 
jammer dat hij het juist vond om in dit stadium niet met mij mee te gaan. 

  Barend: Ik benadruk opnieuw het feit dat wij als Kamer III afwachten en niet de leiding nemen, 
maar wat betreft het vervolg van de eerste uitkeringsperiode vraag/ eis ik dat we deze zonder enige 
storing kunnen beëindigen en dat de oude of nieuwe werkregeling voor de tweede uitkeringsperiode 
zal gelden.  

  Chaim: Ik ben teleurgesteld en zie tegenstrijdigheid tussen de loftuitingen van SMO en de verdere 
goede werking van Kamer III. Een overgang gaat gepaard met veel kosten en wat gebeurt er met de 
verplichtingen ten opzichte van de werknemers, de huur van deze plaats, enz. 
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  Shalom: Als lid van Kamer III vraag ik dat we deelnemen aan het besluit over het lichaam dat het 
werk voor ons zal verrichten. 

  Rob: Het standpunt van het bestuur van SMO ten opzichte van SPI is duidelijk. Op de vergadering 
van SMO op 12.1.04 werd een duidelijk besluit genomen, zonder formele stemming. 

  Voorzitter: Ik stel voor dat we nu afsluiten met mijn pertinente voorstel over het voortzetten van ons 
werk zonder storing. Dit is heilig en de overgangsdatum is niet heilig.  

  Robbie: Is Kamer III bereid mee te werken met alles wat betreft de overgang van SPI tot een ander 
uitvoerend lichaam? 

  Voorzitter: Als de uitvoering van de eerste periode zonder storing verloopt, d.w.z. met SPI, dan zul-
len we bereid zijn een positief antwoord op je laatste vraag te geven. 

  Rob: Ik zal daar nu niet alleen over beslissen, maar ik zal het op de komende vergadering van SMO 
voorstellen. 

6.2. Judith: Bernd Struch is niet gezond en is al op enkele vergaderingen afwezig geweest. Wij wensen 
hem allemaal van harte beterschap. 

6.3. Robbie geeft uitleg over het formulier voor onkostenvergoeding door SMO, dat de bestuursleden 
kunnen invullen en opsturen naar den Haag en ze de betaling in NIS rechtstreeks op een bankreke-
ning in Israël zullen krijgen, op hun privé-rekening of op de rekening van een andere organisatie, 
volgens de gegevens die het bestuurslid zal doorgeven. 

6.4. Ies: Hoe staat het met aanvraag 016 van de Stichting Nederlandse Oorlogswezen in Israël? 
  Barend: Wij hebben op één van de laatste vergaderingen laten weten dat de stichting in een officiële 

brief heeft laten weten, dat zij de aanvraag tot nader order terugtrekt. 
6.5. Ies: We moeten ons voorbereiden op de bekendmaking van de besluiten voor de eerste uitkeringspe-

riode aan de organisaties en het publiek. 
 
7. Sluiting om ca. 20.30 uur 
Voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering. 
 
Dit verslag werd ondertekend door 

 
De voorzitter ____________  op ______________ 
 
De secretaris ____________  op ______________ 

 
 
 


