
 
Philip Staal  

From: "Yossi Dotan" <yosdotan@bezeqint.net>
To: "Chaya Brasz" <brasz@vms.huji.ac.il>; "Avraham Roet" <roeta@isdn.net.il>; "Barend Elburg" 

<yselburg@netvision.net.il>; "Baruch Bar-Tel" <ilpbr_tu@netvision.net.il>; "Benno Bonnewit" 
<ben_bon@hotmail.com>; "Berthie Nachbahr-Cohen" <nachbahr@netvision.net.il>; "Bob 
Engelsman" <bob_e@zahav.net.il>; "Gideon Peiper" <peiper@surfree.co.il>; "Gila Kidar" 
<moshekid@netvision.net.il>; "Jacques Richter" <richterj@netvision.net.il>; "Joel Fishman" 
<jfishman@netvision.net.il>; "Judith Mallul" <otsmotg@bezeqint.net>; "Meldpunt Israel" 
<cmil@inter.net.il>; "Philip Staal" <staal@sisanit.co.il>; "Ronny Polak" 
<rpolak@netvision.net.il>

Sent: 06:14 2000נובמבר  17שישי  יום
Subject: reisverslag
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Ik was in Nederland van 13 tot 17 november, samen met Avraham Roet. Hij zal een verslag doen over de 
besprekingen, die we daar hadden, maar ik wil hierbij schrijven over statuten en reglementen, het onderwerp 
waarvoor ik ben gegaan. 
  
De statuten en uitkeringsreglementen voor individuele uitkeringen van (1) de ZBO: Stichting Maror-gelden 
Overheid, (2) de stichting voor de gelden van banken, beurs en verzekeraars die niet gereserveerd moeten 
worden: Stichting Individuele Maror-gelden, zijn door alle partijen geaccordeerd: voor het CJO door Ernst 
Numann, en ook het ministerie van financien is het met de besluiten eens. 
  
Resteert: zien dat alle gemaakte afspraken er goed in verwerkt zijn; vaststellen van de eerste bestuursleden; 
verlijden oprichtingsakte bij de notaris; publicatie in de Staatscourant. 
  
Al onze voorstellen zijn er door gekomen, behalve een idee om onze minderheidspositie te beschermen: dit is 
niet nodig nu het voorzitterschap van de ZBO is komen vast te staan (Avraham en ik waren bij hem, hij lijkt 
me prima voor de job), en ik heb geleerd dat twee ontevreden bestuursleden altijd naar de rechter kunnen 
gaan om onredelijke bestuursbesluiten ongedaan te maken. 
  
De belangrijkste wijzigingen in de documenten, die geaccepteerd zijn: 

1. Het aantal plaatsvervangers wordt herzien bij ovelijden van een van hen tijdens de aanvraagperiode 
(tot de vorige week is dit voorstel nog getorpedeerd, maar nu is het OK; de uitvoeringskosten van fl. 
20.000 worden door het ministerie van financien gedragen.  

2. De opbouw van de prive-stichting is aangepast aan de overheidsstichting: recht op uitkering in de 
eerste heeft slechts iemand die erkend is door de eerste (bezwaar/beroep wordt dus ingesteld tegen 
de ZBO, waarvan de kosten gedragen worden door de overheid; de constructie die met Kasdorp was 
overeengekomen was dat elke stichting op zich zelf staat).  

3. Geen boekjaar 2000 voor de prive-stichting (nog een kostenbesparing voor de Joodse gelden).  
4. Het mandaat van het bestuur van de ZBO aan Kamer 3 (collectieve doelen Israel) behoeft goedkeuring 

van Platform.  
5. Platform kan zijn vertegenwoordiger in de ZBO ontslaan, als de vertegenwoordiger ophoudt bestuurslid 

van Platform te zijn (in de toelichting komt te staan, dat dit een "gewichtige reden" is).  
6. De functies van secretaris en penningmeester moeten door twee personen worden vervuld (minder 

gevaar voor ons dat we geen invloed hebben op het werk van een dagelijks bestuur). 

Ernst Numann zal nog speciaal (door Mr. Rob Meijer) laten nagaan, of de aansluiting tussen deze stichtingen 
en die voor de claims in orde is. 
De landadvocaat zal nog schriftelijke uitleg geven over de bestuursaansprakelijkeheid van de bestuurders van 
de ZBO. 
  
Tot ziens bij de a.s. Platformvergadering, sjabbat sjalom, 
  
Yossi 

Archief Philip Staal


