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NOTULEN van het verhandelde in de vergadering van het bestuur van de stichting: 
Stichting Maror-gelden Overheid, gevestigd te Amsterdam, gehouden te  
's-Gravenhage op 4 december 2000. 
 

 

PRESENTIELIJST 

 

 
naam aantal stemmen handtekening 
 

 
 
M.R. van der Heijden 1 
 
 
F. Ensel 1 
 
 
M. Gelber 1 
 
 
J.B. Polak 1 
 
 
R.L. Spier-Van der Woude 1 
 
 
A. Roet 1 
 
 
P. Staal 1 
 
 
C.J. Ruppert - 
 

 
Voorzitter: M.R. van der Heijden 
Notulist: 
 
 
De voorzitter opent de vergadering. 
 
De voorzitter constateert: 
 

Archief Philip Staal
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- dat alle bestuursleden of hun gevolmachtigde plaatsvervangers ter vergadering 
aanwezig zijn; 

- dat de Minister van Financiën zijn goedkeuring heeft gegeven aan het ontwerp van 
het "Uitkeringsreglement Individuele Uitkeringen Stichting Maror-gelden Overheid" 
(versie 1 december 2000); 

- dat de te Amsterdam gevestigde vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: 
Centraal Joods Overleg Externe Belangen, in overleg met zijn Adviescollege 
Restitutie en Verdeling en de te Ramat Gan (Israël) gevestigde rechtspersoon: 
Stichting Platform Israël (A.R.) hun instemming hebben gegeven aan het hiervoor 
genoemde ontwerp van het "Uitkeringsreglement Individuele Uitkeringen Stichting 
Maror-gelden Overheid" (versie 1 december 2000). 

 
De voorzitter stelt aan de orde: 
 
a. het voorstel tot vaststelling van het "Uitkeringsreglement Individuele Uitkeringen 

Stichting Maror-gelden Overheid" (versie 1 december 2000); 
 
b. het voorstel tot het ter beschikking stellen van: 

− het vermogen uitkeringen voor collectieve doelen, zoals omschreven in artikel 1, 
letter d, van voormeld uitkeringsreglement, en 

− de bedragen die ingevolge artikel 5, eerste en zevende lid, van voormeld 
uitkeringsreglement aan het vermogen uitkeringen voor collectieve doelen, zoals 
omschreven in artikel 1, letter d, van voormeld uitkeringsreglement, zullen 
worden toegevoegd, 

aan Kamer II en Kamer III van de stichting in de verhouding 74% en 26%. 
 
De voorzitter constateert dat de vergadering de voorstellen met een meerderheid van 
tweederde van de stemmen, uitgebracht in een voltallige vergadering, aanvaardt. 
 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering. 
 
 
 
Vastgesteld op 4 december 2000. 
 
 
 
 
 
 
 
__________________ _______________  

M.R. van der Heijden 
(voorzitter) (notulist) 
 
























