
 
Notulen van de vergadering van het Bestuur van de Stichting Maror-gelden Overheid i.o., d.d. 15 
november 2000, gehouden op de Prinsessegracht 7, Den Haag 
 
 
 
Aanwezig: De heren Ensel (Vz.), Dona ( interim manager Stichting i.o), Gelber ( Bestuur Stichting i.o), 

Wurms ( Bestuur Stichting i.o), Bril ( adviescollege), Roet (Platform Israël), Ruppert ( 
ministerie van Financiën), Spaans (KPMG), Dotan (CJO?), mevrouw Mahn (KPMG), Koedam 
(Stichting i.o) en Hartemink (Stichting i.o., notulen)  

 
Afwezig: niemand 
 
 
 
Agenda: 
 
0 Opening 
1 Vaststellen notulen van de vergadering van dinsdag 31 oktober en woensdag 8 november 
2  Ingekomen stukken en mededelingen 
3 Taakverdeling voorzitter, secretaris en penningmeester (op verzoek van Avraham) 
4 Het communicatieplan met bijgaand voorstel 
5 Het aangaan van een rekening-courantovereenkomst met het Rijk 
6 Het vaststellen van het bedrag per uitkering 
7 De begroting 2001 
8 De “nog te doen” lijst 
9 Samenhang diverse stichtingen en coördinatie oprichtingswerkzaamheden 
10 Verdere juridische uitwerkingen ZBO 
11 Bureauontwikkelingen w.o. personele zaken 
12 Rondvraag 
 
 
 
Opening 
 
 De heer van Ensel opent de vergadering rond de klok van 9.00 uur. 
 
 
 
Ad 1. Vaststellen notulen van de vergadering van dinsdag 31 oktober en woensdag 8 november 
 
• Vaststelling notulen dinsdag 31 oktober jl. ( genotuleerd door Hans, Renate koffie zetten) 
 
• Vaststelling notulen woensdag 8 november jl. 
 
Pag. 1 De heer Gelber is lid van het bestuur i.o. en niet van het adviescollege. Spelfout in de naam van 
mevrouw Koedam gecorrigeerd. De heer Wurms merkt op dat het tweede punt op niet geheel juiste wijze is 
geinterpreteerd daar hij rond het tijdstip van de vorige vergadering nog geen kennis had genomen van de brief 
van mevrouw Mahn en de heer Spaans inzake het wijzigingsvoorstel van de heer Dotan. Het wijzigingsvoorstel 
zal geen significante vertraging opleveren, maar wel een extra kostenaspect met zich meebrengen. Dit is het 
echter waard, gezien het beduidende rechtvaardigere karakter ten opzichte van het bestaande voorstel. De 
wijziging van de heer Dotan wordt overgenomen en zal worden veranderd in de brochures. 
 
 
Pag. 2 De heer Wurms vindt niet dat er onmogelijke eisen aan het profiel van de aan te stellen voorzitter, maar 
“bijna” onmogelijke eisen. De zin “de moeilijkheid…t/m.. Tweede Kamer” wordt geschrapt.  De vijfde zin van 
punt 3 wordt ingekort en veranderd in: “De financiële administratie zal gevoerd worden door KPMG.”  
 

Archief Philip Staal



De heer Ruppert wil refererend aan het uitgebreide verslag van de discussie rondom de declaraties van de heren 
Sanders en Kasdorp weten hoe de kwestie verder zal worden afgewikkeld. De heer Roet wil samen met de heren 
Wurms en Ruppert een klein comité vormen om te checken welke rekening wat betreft en wie betaalt.  
Er moet een duidelijk onderscheid worden  gemaakt tussen uitgaven ten laste komen van respectievelijk de 
private en de publieke Stichting, zodat de declaraties van de heren Kasdorp en Sanders op zorgvuldige wijze 
kunnen worden afgehandeld.  Indien er duidelijk is gehandeld in opdracht van het ZBO zal de heer Ensel de 
rekening als onafhankelijke derde paraferen, voorop staat een heldere afwikkeling. De heer Bril wijst op de 
persoonlijke aandacht en stelt voor naast de kostenkant ook te denken aan zoiets als het geven van een flesje 
wijn. Er is volgens de heer Gelber een brief binnengekomen van het NIK bij het CJO in verband met de 
rekeningen van de werkzaamheden van de heer Sanders, welke bij het NIK worden gedeclareerd. Voorkomen 
moet worden dat het NIK de rekeningen doorstuurt naar het ZBO zonder dat zij een antwoord op hun schrijven 
hebben ontvangen en de vraag is dus wie het NIK betaald. De heer Ensel stelt vast dat in de vorige vergadering 
helder is afgesproken dat het ZBO geen particulieren betaalt zonder voorafgaand gesloten contract.  Het ZBO 
betaalt derhalve niet voor de archiefwerkzaamheden van de heer Sanders.  Het voorstel van de heer Roet, om 
eerst de Sanders te bellen en daarna het NIK op de hoogte te stellen van het besluit van de vorige vergadering,  
wordt door de vergadering aangenomen.  
 
Refererend aan de verplichting voortkomend uit de interne richtlijnen om meerdere accountants te benaderen, 
wordt door de vergadering besloten offerte aan te vragen bij Price Waterhouse Coopers en Ernst & Young. 
 
Pag. 3 Geen opmerkingen  
Pag. 4  Geen opmerkingen  
 
 
Ad 2. Ingekomen stukken en mededelingen 
 
 
• Een brief van het CJO betreffende de agenda voor het overleg 13/11. (? is toch al geweest). 
• Een brief van het CJO om de aandacht te vestigen op de situatie waarin onbekende familieleden opduiken. 

Hieromtrent zal overleg worden gepleegd met het JMW. 
• De offerte van Landschot Bankiers waarin vermeld word dat de gelden van de overstand kunnen blijven 

staan. 
• De bruikleenovereenkomst LVVS, CADSU-2 en de daarbij behorende database. 
• De bruikleenovereenkomst gesloten met KPMG. 
 
 
• De heer Wurms deelt het heugelijke feit mee dat er een voorzitter is aangesteld, t.w. de heer Rob van der 

Heijden, de burgemeester van  Zandvoort. De heer van der Heijden is de zaak buitengewoon toegedaan, 
heeft een goede bestuurlijke ervaring en inzicht in bestuurlijke processen en in alle opzichten en capabele 
voorzitter waarin groot vertrouwen wordt gesteld. De heer Ruppert merkt op dat de minister graag zo snel 
mogelijk geinformeerd wil worden wie de overige bestuurleden zijn. Formeel zal het CJO rond 1 december 
aan de minister een brief moeten sturen waarin het volldige bestuur wordt voorgesteld inclusief de 
commissie voor bezwaar- en beroep. Dit zal tevens worden vermeld in de Staatscourant. Op 28 november 
a.s. zal een constituerende vergadering plaatsvinden met Rob van der Heijden. De heer Roet stelt voor om 
met de vijf bestaande bestuursleden alvast van start te gaan. Vanuit de politiek is er een signaal om een 
evenwichtige mix in de samenstelling van het Bestuur te vinden. De overige twee bestuursleden dienen snel 
te worden aangesteld. Voor de functie van bureaudirecteur zijn twee kandidaten overgebleven. De nieuwe 
voorzitter zal, eventueel samen met de heer Ensel, met beiden spreken. De nieuwe voorzitter zal op de 
vergadering van 22 november aanwezig zijn. 

 
 
Ad 3 Taakverdeling voorzitter, secretaris en penningmeester (op verzoek van Avraham) 
 
Vervallen (op verzoek van Avraham) 
 
 
 
 
 
 



 
Ad 4 Het communicatieplan met bijgaand voorstel 
 
De heer Dona meldt dat het hierbij gaat om de twee aanvullende pagina’s welke voor de vergadering aan het 
Bestuur zijn verstrekt. Het eerste doel van het opgestelde communicatieplan ligt in de verantwoording van de 
vraag of we voldaan hebben aan de verwachting om de doelgroepen systematisch te bereiken. Het plan is nog 
niet helemaal af, maar dit hoeft nog niet. Vanaf pagina 8 worden concrete activiteiten voorgesteld. De heer Dona 
stelt voor om deze uit te splitsen in twee fasen, mede gezien het hieraan verbonden kostenplaatje welke voor 
Nederland en het buitenland respectievelijk 180.000 gulden en 150.000 dollar bedragen. De advertentie worden 
genummerd met een speciale code. Na de eerste fase kan de eerste golf van advertentie zodoende bekeken 
worden wat het meeste succes heeft opgeleverd, zodat we in de tweede ronde kunnen bijsturen en in minder 
brede zin kunnen adverteren door het concentreren op de advertenties met de grootste bereikbaarheid.  
  
De tweede doelstelling van het communicatieplan is de informatiefunctie, dat wil zeggen dat ook de mensen 
bereikt worden die buiten het netwerk van de Joodse Gemeenschap vallen. Er zijn verschillende invalshoeken 
mogelijk. Er kan gelijk worden gestart met het houden van een persconferentie en het vervaardigen van 
persmappen als informatiepakket voor de kranten e.d. Hiervoor is het noodzakelijk dat de media van tevoren 
moet worden benaderd. Indien een optie wordt genomen voor 1 december moet dit wel rond 22 november 
worden ingediend. Met de advertenties moet gelijk worden gestart in verband met de grote hoeveelheid 
Nederlanders die zich hebben gevestigd in Frankrijk, Spanje en België. De heer Roet merkt op dat de 
persmappen sowieso kunnen worden gemaakt ter informatievoorziening voor bijvoorbeeld de kranten. Wat het 
mediaprobleem betreft ziet hij in aansluiting op de heer Wurms de noodzaak om hierover contact op te nemen 
met de nieuwe voorzitter. De heer Ruppert meldt dat er ook nog een tussenvorm is die tussen het houden van een 
persconferentie of het in eerste instantie afwachten van reacties naar aanleiding van advertenties in ligt en wel 
het bijeenkomen van het Bestuur bij minister Zalm. Er kunnen op deze wijze brede kringen worden uitgenodigd  
en dit zal in combinatie met advertenties kunnen zorgen voor een goede publiciteit zonder al teveel gelijk op de 
nieuwe voorzitter af te laten komen. Het bestuur van de Sinti -groepering heeft dit toendertijd met minister Borst 
op vergelijkbare wijze aangepakt. De nieuwe voorzitter kan de nieuwe mogelijkheden het beste bespreken met 
de heer Dona en eventuele anderen.  
 
De heer Roet oppert de mogelijkheid om de wijze van publiciteit in Israël aan de daar gebruikelijke kanalen over 
te laten en dus gebruik te maken van een direct mail. Deze biedt een goed alternatief voor de dure 
communicatiebureaus. In de tweede advertentieronde zou voor Israël, de Verenigde Staten en de rest van de 
wereld internationaal worden geadverteerd. Direct mail brengt echter het risico met zich mee dat niet alle 
rechthebbenden worden bereikt, daar de media zich dan richt op de leden van de Joodse Gemeenschap. Indien de 
campagne wordt uitgesplitst is er tijd om in de tweede fase gericht bij te sturen welke bladen voor het bereiken 
van de doelgroep het meest in aanmerking komen en kan dit risico worden beperkt.  
 
 De heer Roet is van mening dat het communicatieplan zoals opgesteld niet geheel aansluit op de manier waarop 
dit verwacht was in dit stadium, met name wat betreft de opzet voor het bereiken van de doelgroepen in Israël. 
Het kan echter niet de bedoeling zijn dat Israël compleet afwijkt van de campagnevoering. De heer Ruppert wil 
weten welke inspraak het bestuur heeft om het plan in inhoudelijke zin te beoordelen. Het plan is heel 
professioneel van opzet, maar de heer Spaans deelt, de mening van de heer Roet dat de inhoud ervan op 
sommige punten laakbaar is. Hij benadrukt overigens dat het niet de bedoeling is om in de beoordeling van het 
bureau te treden. Mevrouw Mahn vult aan dat de noodzaak dat KPMG zich kan verenigen met inhoudelijke 
teksten, er in ligt dat onduidelijkheden in de brochure de medewerkers van de helpdesk veel extra werk zal 
opleveren. De heer Wurms stelt vast dat het van het grootste belang is dat een communicatieplan moet worden 
vervaardigd door mensen die de gelegenheid hebben gehad om  
 
 
 
 
 


