
 
“Vakbond” voor Vervolgingsoverlevenden WO II 

Postbus 87594 - - 1080 JN Amsterdam - - telefoon/fax: +31 20 6733233 
Bank: ABN-AMRO nr: 548017867 - - Postbank nr: 5063253 - - K.v.K. nr: V 534134 

 
 
Aan alle leden van het VBV in Israel, 

 
Alternatieve Jaarvergadering van het. VBV 

Datum: Zondag 7 juni 
Tijd 11.00 uur 

Plaats: Moadon van de stichting Elah 
157 Jigal Alon street  

Tel Aviv 
Lieve mensen, 
 
Het is weer tijd voor de alternatieve jaarvergadering van het VBV in Israel. 
Het is er in januari niet van gekomen. Helaas. 
Nog afgezien van het feit dat ik het altijd erg fijn vind om ook met onze Israëlische 
leden persoonlijk contact te hebben is het belangrijk om u allen weer bij te praten 
over de lopende zaken. 

1. Ik stel mij voor om inzake de WUV te spreken over de overgang van de PUR 
naar de SVB. Ik ben mij bewust dat u allen recent was uitgenodigd voor een 
bijeenkomst met VWS, SVB en de PUR. Uiteraard heeft u daar een duidelijke 
voorlichting gekregen. Het VBV is er echter voor om te luisteren naar uw 
wensen en uw zorgen. Dat maakt het voor ons eenvoudiger om in onze 
contacten met VWS en de klankbordgroep ook uw gevoelens over het 
voetlicht te kunnen brengen. 

2. Als tweede onderwerp denk ik aan de Claims Conference en het Artikel 2-
fonds. Ik zou  graag verslag doen van het bezoek dat mijn medebestuurder 
Wil Groen en ik brachten aan de Claims Conference in New York. Dat bezoek 
heeft een heleboel nieuwe gezichtspunten opgeleverd. 

3. Uiteraard wil ik melding maken van de ontwikkelingen inzake het conflict met 
JMW in samenhang met het Boek Rekenschap en de wezen. 

 
Ik stuur deze uitnodiging per mail. Ik ben mij bewust van het feit dat niet iedereen 
over een computer beschikt. Maar aangezien dat nog maar weinig mensen betreft, 
reken ik op uw mede werkzaamheid. Zegt het voort! Deze brief zal tevens op de web 
site van het VBV worden gezet. 
Behalve voor de leden is deze bijeenkomst net zoals in de voorafgaande jaren 
toegankelijk voor belangstellenden. 
U kunt mij altijd telefonische bereiken vanaf 18 mei op nummer: 0525646989 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het VBV, 
Flory Neter (voorzitter)  

Archief Philip Staal


