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Conceptnotulen SMO-bestuursvergadering  d.d. 4 oktober 2001 ten kantore 
van Bureau Maror, Casuariestraat 5, Den Haag. 
 
Aanwezig: R. van der Heijden, F. Ensel, M. Gelber, mw. R. Spier, J. Millul (plv), Ph. Staal J. 
Koekoek (waarnemer SIM), R. Israel (directeur), mw. B.S. Groen (verslag) 
 
Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet in het bijzonder mevrouw Millul welkom, die voor het 
eerst sinds lange tijd een vergadering bijwoont als plaatsvervanger voor de heer Roet. 
 
De voorzitter feliciteert de heer Gelber die grootvader is geworden en overhandigt hem bloemen 
namens het bestuur. 
 
Oorspronkelijk was deze vergadering geannuleerd, maar vanwege problemen die het SIM-bestuur 
ondervindt bij de afwikkeling van financiële zaken, en de eventuele weerslag die dit kan hebben op 
SMO, is besloten de vergadering alsnog door te laten gaan.  
 
Inmiddels is ƒ 1 miljoen door de SIM overgemaakt naar de SMO-rekening. Rest nog het probleem van 
de private gelden die door SIM moeten worden beheerd, maar nog niet door SIM zijn ontvangen. 
 
De voorzitter memoreert dat dit alles weliswaar geen SMO-zaak is maar als er problemen zijn, kunnen 
deze een remmende werking hebben op het uitbetalen van de uitkeringen. Hij vraagt zich af of de 
SMO in deze een functie kan vervullen om te helpen. 
 
Hij verzoekt de heer Koekoek de essentie van de voorliggende problematiek toe te lichten. 
 
De heer Ensel vraagt waarom de heer Markens niet aanwezig is. 
 
Het niet uitnodigen van de heer Markens blijkt op een misverstand te berusten. 
Besloten wordt dat de directeur de heer Markens zo spoedig mogelijk na afloop van deze vergadering 
zal informeren over het besprokene. 
 
De heer Koekoek licht kort de geschiedenis met betrekking tot de private gelden toe. 
 
De heer Gelber onderstreept het belang voor de SMO dat niet alleen de eerste uitbetalingronde goed 
verloopt, maar ook de tweede uitbetalingronde goed zal verlopen. Het nog te berekenen bedrag voor 
een 2de uitkering moet van te voren uit de SIM pot ter beschikking zijn gesteld. 
 
De voorzitter is het hiermee eens. Gekeken moet worden of een rol is weggelegd voor de SMO, opdat 
de problemen kunnen worden opgelost. 
 
De heer Koekoek herinnert eraan dat als de SIM niet kan uitkeren, ditzelfde geldt voor de SMO. De 
SIM wil graag zo snel mogelijk de zaak bespreken om de problemen op te lossen. 
  
Na uitvoerige discussie wordt besloten dat de voorzitter een dezer dagen de betrokkenen zijn 
bemiddeling zal aanbieden. 
  
Rondvraag 
Mevrouw Millul stelt de betaling van Adviseurs aan de orde. Zo heeft mevrouw Brasz veel adviserend 
werk verricht ten behoeve van de Helpdesk Israel, maar is haar nog niets betaald. 
 
Afgesproken wordt dat de Helpdesk schriftelijk zal aangeven welke werkzaamheden adviseurs hebben 
verricht en op wiens verzoek ze dit hebben gedaan. Daarna wordt bekeken of betalingen moeten 
worden verricht. 
 
Tevens wordt afgesproken dat adviseurs alleen kunnen worden betaald als schriftelijk om hun advies 
is gevraagd. 
 
De bijeenkomst wordt om 21.00 uur gesloten.  

Archief Philip Staal


