
NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE STICHTING MAROR-GELDEN 
OVERHEID I.O. 
 
Dinsdag 3 oktober 2000  Deel 2 -  Bestuursvergadering 
 
Aanwezig: de heren Dona (interim manager stichting i.o.), Ruppert (Min. van Fin.), Wurms, en Gelber 
(bestuur stichting i.o.), Ensel (adviseur stichting i.o.), en mevrouw van Dijk (KPMG). 
Afwezig: de heer Roet 
 
4. Concept advertenties  
Na enige aanpassingen is het concept goedgekeurd. De advertenties zullen geplaatst worden 
in het NIW.  
 
 
5. Concept begroting 
Naar aanleiding van de voorgestelde stukken en de toelichting van de heer Dona, heeft de 
heer Ruppert nog enige aanbevelingen. Aangezien de heer Dona graag direct het voorstel wil 
insturen wordt besloten dat:  
- de bevoorschotting geaccordeerd is; 
- er bilateraal overleg plaatsvindt tussen de heren Ruppert en Dona 
- er eveneens overleg plaatsvindt tussen de heer Ruppert en het CJO 
- het ZBO i.o. de kosten zal dragen voor het juridisch advies van de heer Kasdorp 
 
 
6. Aangaan bankrelaties 
De zaken met de ABN AMRO Bank zijn rond. Op dit moment is alleen de heer Dona  
tekeningsbevoegd; de heren Wurms en Gelber zullen hieraan worden toe gevoegd.  
De voorgestelde prijzen van de ING zijn aantrekkelijk. Alleen het ‘service level agreement’ 
zou uitgebreider gesteld kunnen worden. Hiervoor kan eventueel KPMG geraadpleegd 
worden 
 
 
8. Netto-Netto discussie 
Er heeft overleg plaatsgevonden in de Financiële Commissie. De zaken komen nog aan de 
orde bij de minister.  
 
 
9. Vaststellen teller en noemer 
Dit punt zal voor bespreking uitgesteld moeten worden.  
 
 
10. Verdere juridische uitwerkingen stichtingen 
Deze zaken zijn lopende.  
 
 
WVTTK 
Er worden nog twee punten ter tafel gebracht:  
- Enkele suggesties worden gedaan ten aanzien van namen voor het bestuur. 
- De heer Dona zal voor 10 oktober a.s. een profiel schetsen van de commissie voor 

beroep- en bezwaarschrift.  
 
De volgende vergadering vindt plaats Woensdag 11 oktober a.s. te ‘s Gravenhage om 9.30 
uur, Prinsessegracht 7.  
 

Archief Philip Staal


