
Notulen vergadering van de financiele commissie. 
 
Zondag 27 april 2003 14.00 uur in Jehudit boulevard in Tel Aviv. 
 
Aanwezigen: 
SMO    Fred Ensel 
    Philip Staal 
    Robby Israel 
SCMI/KamerIII (&SPI) Gidi Peiper 

Jacques Richter 
    Bennie Leezer 
    Angelien Beumer (notuliste) 
 
 
1. Volgens de SMO leden is deze vergadering een Kamer III aangelegenheid met assistentie  
    van de SPI. 
 
2. SMO zal het geld overmaken aan Kamer III, op een hiervoor bestemde bankrekening. 
 
3. SMO zal een lumpsum overmaken voor maandelijkse vaste en terugkerende kosten van   
    Kamer III. Een rekening hiervoor zal ingediend worden bij de SMO. 
    Voor variabele kosten van Kamer III zal  een rekening en een copie van de factuur    
    worden ingediend. Voor posten die niet zijn begroot, zal van te voren van de SMO om  
    toestemming worden verzocht. 
 
 4. Advieskosten van externe consultants voor project aanvragen: deze worden door SMO   
     gehonoreerd indien het project niet goedgekeurd wordt. In het geval dat het project    
     goedgekeurd wordt dan zullen deze kosten van het projectgeld afgaan. 
 
5. Bezwaren procedure / bezwarencommissie. Dit geld komt uit een potje van de SMO en 
heeft niets met KamerIII te maken.  En niet uit het budget van Kamer III. 
 
6. Vacatiegelden kunnen staat niet in de begroting staan gezien het feit dat SPI in het verleden 
heeft geweigerd om deze te ontvangen (opmerking KamerIII: dit punt zal besproken worden 
met het bestuur van KamerIII) 
 
7. Er bestaat een personele unie tussen SCMI en Kamer III. SMO erkent het feit dat de SCMI  
    meelift met Kamer III wat betreft de kosten. 
 
8. Wanneer de vaste kosten zich gaan verhogen moet dat doorgegeven worden aan de SMO  
    (bijvoorbeeld post 15) waar staat post 15?. 
 
9. SMO is niet bereid de kosten te dekken van juridisch advies die in Nederland gemaakt zijn  
    daar deze geen voorafgaande toestemming hebben gekregen. 
 
10. SMO zou bereid zijn om de maandelijkse lumpsum te verdubbelen (NIS 60,000) als 
bijdrage voor de vaste kosten. Dit bedrag zal over 3 maanden nog eens bekeken worden. 
    De posten die betrekking hebben op de financiele controle moeten nog besproken worden. 
 
11. Facturen voor posten waar al een opdracht voor gegeven is zoals advertenties, PR,   

Archief Philip Staal



    voorlichting en juridisch advies in Israel zullen aan de SMO worden gestuurd en worden   
    gehonnoreerd voorzover dit overeenkomt met het budget en doelstelling. 
 
12. Op de vergadering van 8 mei zal de financiele commissie van de SMO hun voorstel aan   
      het bestuur voorleggen.  
      Leden van Kamer III hebben voorgesteld een bedrag van 70.000 shekel per maand als   
      lumpsum toe te kennen. Dit bedrag zal een deel van de vaste maandelijkse kosten dekken. 


