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_________________________________________________________________ 

 

 

Tel Aviv augustus 2013 eloel 5773 

 

 

Jaarverslag en Besluiten 
aangaande aanvragen over de twaalfde ronde die ingediend zijn tot aan 31.10.2011 

 
Afkortingen en verklaringen 

Maror = Morele Aansprakelijkheid Roof en Rechtsherstel 

SMO  =  Stichting Maror-gelden Overheid 

SCMI = Stichting Collectieve Maror-gelden Israel 

SPI    =  Stichting Platform Israel 

Ronde – De aangegeven periode voor het indienen van aanvragen 

 

 

 

Voorwoord 

 
De Stichting Collectieve Marorgelden Israël is sinds 2.8.2004 in Israël geregistreerd als een 

buitenlandse Stichting.  

De doelstellingen van de Stichting zijn het verkrijgen, besturen en verdelen van de 

Marorgelden voor collectieve doeleinden in Israël en ten behoeve van de Nederlands-Joodse 

gemeenschap in Israël. 

 

Het bestuur van de Stichting bestaat uit ten minste negen leden, vertegenwoordigers van in de 

Nederlandse gemeenschap bekende organisaties in Israël  en voorts drie onafhankelijke leden, 

d.w.z. dat ze geen bestuurslid zijn van een Nederlandse -Joodse organisatie in Israël.  Het 

huidige bestuur telt negen leden, vertegenwoordigers van organisaties en drie onafhankelijke 

leden. Bovendien worden plaatsvervangers benoemd voor het geval een lid verhinderd is om 

aan een bestuursvergadering deel te nemen. De organisaties hebben echter moeite met het 

benoemen van plaatsvervangers. 

 

Het bestuur behandelt aanvragen voor uitkeringen die ieder jaar ingediend worden tot 31 

oktober. Aanvragen die na deze datum worden ingediend, worden niet behandeld. 

mailto:scmi@netvision.net.il
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Een organisatie is gerechtigd een aanvraag voor een uitkering in te dienen over een periode 

van twee jaar. De aanvraag kan betrekking hebben op de twee jaar die ingaan op de eerste 

januari van het aansluitende jaar, of wel een jaar van te voren. 

Het bestuur besluit over de aanvragen tot een uitkering is overeenkomstig de regels van de 

statuten, het uitkeringsreglement en het beleidsplan. 

Een organisatie heeft het recht om tegen de bestuursbesluiten een bezwaar in te dienen bij de 

bezwarencommissie, waarvan de leden geen bestuursfunctie hebben in een organisatie in de 

Nederlands-Joodse gemeenschap in Israël. 

 

Organisaties die een uitkering ontvangen zijn verplicht tussentijds te rapporteren over het 

gebruik van de gelden zo ook na de voltooiing van het project. 

 

Het bestuur kiest uit haar midden drie commissies: 

   

       Het Dagelijks Bestuur (DB), bestaande uit de voorzitter, de secretaris, 

       de penningmeester en een bestuurslid. 

       De taak van het dagelijks bestuur bestaat uit het behandelen van de lopende 

       zaken van de stichting. 

       De follow-up commissie, die tot taak heeft toezicht te houden op het gebruik van  

       de gelden voor het doel waarvoor ze verleend zijn en op uitbetaling van de 

       uitkeringen. 

       De financiële commissie, die tot taak heeft om van nabij toezicht te houden op  

       het beheer van de gelden door twee beleggingsmaatschappijen en zo nodig 

       beslissingen kan nemen w.b. de samenstelling van het pakket. 

  www.scmi.org.ilNadere informatie is te vinden op de website:          

 

de twaalfde rondeSamenstelling van het bestuur in  
 

Het bestuur bestond tijdens deze ronde uit negen vertegenwoordigers van de volgende 

organisaties: Ayalah , Beth Juliana, Beth Joles, Centrum voor het onderzoek van het 

Nederlandse Jodendom, Elah, I.O.H., Jad Davids,  Nini Chopp en Stipendium Fonds. 

Bovendien zijn er drie onafhankelijke leden die geen bestuurslid zijn in één van de 

organisaties. 

We zijn blij dat we Itamar Engelsman bereid hebben gevonden om zich bij het bestuur van 

SCMI aan te sluiten als vertegenwoordiger van het  Centrum voor het onderzoek van het 

Nederlandse Jodendom. Itamar komt uit de financiële wereld en is onlangs teruggekomen, na 

een langdurig verblijf in het buitenland. Zijn benoeming werd van kracht 23 november 2012. 

Met algemene stemmen benoemde het bestuur hem tot penningmeester. Hij verzocht Ido 

Heymans hem te begeleiden tot het eind van deze ronde ten einde zijn taak zo goed mogelijk 

onder de knie te krijgen. Een curiositeit is dat Itamar hiermee behoort tot de leden die de 

zonen en dochters zijn van de eerste generatie Nederlanders in het land. Rachel Fisch, 

vertegenwoordigster van Beth Juliana, kon om persoonlijke redenen, haar taak niet langer 

vervullen. In haar plaats werd Barend Elburg benoemd, een van de oprichters van SCMI. Zijn 

kennis en ervaring zullen ongetwijfeld een belangrijke bijdrage voor SCMI zijn.  

Het bestuur heeft 9 vergaderingen gehouden, drie vonden plaats in Beth Juliana in Herzlia, 

terwijl de overige plaats vonden in de vernieuwde vergaderkamer op de Sd. Yehudith in Tel 

Aviv. Het Dagelijks Bestuur (DB) daarentegen komt regelmatig bij elkaar en heeft bijkans 

dagelijks contact. 

 

eringenIngediende aanvragen en toegekende uitk 

 
Er werden 20 aanvragen ingediend door 8 organisaties. Twee organisaties besloten hun 

aanvragen terug te trekken. Samen waren dit 4 projecten. Over 16 aanvragen zijn besluiten 
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genomen, 3 werden afgewezen omdat aan de organisatie al een uitkering over de jaren 2013-

2014 was toegewezen in de vorige ronde. Aan 13 aanvragen is een uitkering toegewezen. 

Het totale bedrag van de ingediende  projecten over deze ronde was NIS 9.812.500. 

Van dit bedrag vroegen de organisaties NIS 5.914.500 ondersteuning van de maror-gelden. 

Het bedrag dat toegekend werd aan de 13(+1 bezwaar) goedgekeurde aanvragen bedroeg 

NIS 2.811.500.  

In de vorige ronde waren al toekenningen verleend voor de jaren 2013-2014 ten bedrage van 

NIS 4.250.000. Dit betekent dat over deze twee jaren al met al een bedrag van NIS 7.061.500 

is verdeeld. 

Uit bovengenoemde gegevens kunnen we leren dat:   

 De organisaties hebben geleerd om aanvragen in te dienen overeenkomstig de 

mogelijkheden. 

 Derhalve  kon het bestuur in deze ronde – ronde 12 – het volledige aangevraagde 

bedrag uitkeren. 

 

Bezwaarschriften en benoeming leden van de bezwarencommissie 

 
Er zijn geen bezwaarschriften ingediend tegen besluiten van deze ronde. 

Twee bezwaarschriften die ingediend waren tegen besluiten uit de 10
de

 ronde werden pas 

behandeld bij het begin van de huidige ronde. Twee bezwaarschriften werden verworpen door 

de bezwarencommissie, één bezwaar werd gedeeltelijk aangenomen. 

Avraham van der Hal, voormalig verbonden aan de Bank of Israel, werd benoemd tot lid van 

de bezwarencommissie in plaats van Efraim Eisenmann, die uit de commissie trad in gevolg 

zijn benoeming tot penningmeester van de I.O.H. Wij danken Efraim voor zijn belangrijke 

bijdrage als lid van de bezwarencommissie. Het bestuur besloot unaniem tot verlenging van 

de benoeming van Yossi Dotan en Dave Wolf met nog vier jaar. 

 

Statutenwijziging 
 

Overeenkomstig de statuten van de SCMI liep de periode van zes bestuursleden ten einde, of 

wel aan het einde van deze ronde of in de loop van de komende ronde. 

Als gevolg van de moeilijkheden bij het vinden van een nieuwe penningmeester en zelfs bij 

het zoeken van een lid voor de bezwarencommissie, begonnen we al bij het begin van deze  

ronde de mogelijkheid aan te roeren om de zittingsperiode van de leden te verlengen. 

Er volgden discussies waarbij enerzijds argumenten naar voren werden gebracht die pleiten 

voor het zich houden aan de geest en de letter van de statuten, anderzijds stonden we voor een 

realiteit met een duidelijke moeilijkheid om mensen te vinden die niet alleen bereid zijn hun 

tijd te geven maar die zich ook kunnen inzetten wanneer het gaat om gecompliceerde zaken 

en situaties die vaak besluiten vereisen die niet eenvoudig zijn.  

Nadat ook de algemene vergadering van Platform het SCMI besluit geaccordeerd had, hebben 

we ons gewend tot de advocaat in Nederland (SCMI is immers een stichting naar Nederlands 

recht) in zake de wijzing van artikel 4.4 die het mogelijk maakt om de zittingsperiode van de 

bestuursleden van SCMI voor de derde maal met twee jaar te verlengen. Bij dezelfde 

gelegenheid werden de organisaties SINJOI en Tempo Doeloe geschrapt uit de ledenlijst. 

 

Verandering van plaats......van de vergaderingen 

 
Nadat SPI haar  kantoor had opgeheven, besloten de overige organisaties die hun kantoor 

houden op de Sd.Yehudith – te weten  I.O.H., Nini Czopp en SCMI – de ruimte te verdelen 

zodat de organisaties daar meer profijt van zouden hebben. Met instemming van de huisbaas, 

werd de ruimte herverdeeld en wat het belangrijkste van alles was, we kregen een 

vergaderkamer die zijn naam waard is. 

Op 23 december hielden we onze eerste vergadering in de hernieuwde ruimte. 
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Voor de meeste bestuursleden is Tel Aviv gemakkelijker te bereiken en bovendien goedkoper 

(per trein) zodat de onkosten per vergadering daalden. We danken het bestuur van Beth 

Juliana voor de de gastvrijheid die ze ons boden. 

 

SAMO 
 

In vervolg op  het verslag van het vorig jaar kunnen we nu rapporteren dat, na niet aflatende 

inspanningen, waaronder een tweede ontmoeting van de voorzitter met het hoofd van de 

juridische afdeling van het ministerie van financiën in Nederland en meerdere instanties, 

SAMO het grootste deel van de gelden die SCMI nog toekwamen, ten bedrage van 2 miljoen 

euro, in augustus van dit jaar (2013) overgemaakt heeft. 

Er liggen nog bedragen bij verscheiden maror stichtingen in Nederland. Na het sluiten van 

deze stichtingen zullen de restgelden verdeeld worden volgens de verdeelsleutel van 74% 

voor Nederland en 26% voor Israël. 

 

Het opslaan en digitaliseren van de archieven van de organisaties 

 
Acht jaar geleden begon SPI zijn archieven te digitaliseren met subsidie van maror- 

gelden. Het project vorderde niet en het einde was niet in zicht. Twee jaar geleden diende het 

Centrum voor onderzoek van het Nederlandse  Jodendom een verzoek in ter ondersteuning bij 

het  financieren van het digitaliseren van zijn archief. Met instemming van alle partijen werd 

besloten dat deze laatste ook het project van SPI verder op zich zou nemen en inderdaad 

werden beide projecten in korte tijd tot een succesvol einde gebracht. 

De vraag kwam nu naar voren of SCMI in staat en ook bereid is om dergelijke projecten te 

steunen in  het geval meerdere organisaties in de toekomst een aanvraag daarvoor indienen. 

De vraag kan gesteld worden wat de noodzaak hiertoe is? Een andere vraag is: wat is het 

belang van het in stand houden van de geschiedenis? Het gaat hier om een periode in de 

geschiedenis van het Nederlandse Jodendom, waarin plotseling een grote som geld ter 

beschikking kwam. Zonder deze gelden hadden de organisaties zich niet ontwikkeld zoals we 

ze vandaag kennen. Aangezien het aandeel van SCMI centraal staat in deze ontwikkeling, 

rees de vraag of deze verplicht is om iedere organisatie te steunen die een aanvraag indient 

met als doel het archiveren van zijn documenten. 

Besloten is dat iedere organisatie voor zich een besluit neemt en dat ieder aanvraag op zich 

behandeld zal worden. 

 

Fundraising 
 

Het is geen geheim dat de marorgelden langzamerhand opraken en dat daarom de organisaties 

zich moeten voorbereiden op de tijd dat de bronnen opdrogen. 

In 2011 werd het idee geopperd door Albert de Vries en Avraham Roet om een professioneel 

iemand aan te stellen die de organisaties moet begeleiden en instrueren in het proces van 

fundraising. SCMI stemde toe om het project gedurende de eerste twee jaar te financieren als 

begin stimulans als wel om de organisaties te helpen zich voor te bereiden voor de tijd dat er 

geen marorgelden meer zullen zijn. Zes organisaties werden uitgezocht waarvan verwacht 

werd dat ze in staat zijn om aan het project mee te doen. Midden 2012 werd mevrouw Mirav 

Bezer aangesteld voor de coordinatie en  de begeleiding van het project. Ido Heymans en 

Bennie Lezer namen de coordinatie van de begeleidende commissie op zich. Tot nu toe komt 

de actieve medewerking van de organisaties nog lanzaam op gang. Anderzijds heeft een deel 

van de aanvragen (alhoewel klein) reeds resultaten opgeleverd. 

 

De financiele verslagen van SCMI voor het jaar 2012 
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Tijdens de vergadering gehouden op 26.05.2013 presenteerde onze accountant, Ilan Kamil, de 

financiele verslagen voor het jaar 2012. In dit kader refereerde accountant Kamil aan de 

volgende onderwerpen: 

 De bezittingen van de stichting bleven onveranderd en aan het eind van 2012 

bedroegen ze ongeveer NIS 16 1/2 miljoen. 

 De samenstelling van het investeringspakket van de stichting zijn solide. De 

investeringen over het gerapporteerde jaar leverden 9% op. 

 Gerekend vanaf 2007 (begin van de zittingsperiode van dit bestuur) leverden de 

investeringen een winst op van ongeveer NIS 5.4 miljoen. Dat is een zeer 

respectabele prestatie gezien de marktsituatie, waarbij de wereld getroffen werd door 

een financiële crisis.  

 Het eigen vermogen bestaat uit twee delen; 

o Gelden waarop een verplichting rust (uitkeringen aan lopende projecten) een 

totaal van ongeveer NIS 6 miljoen. Sinds 2007 hebben we zoveel mogelijk de 

openstaande verplichtingen verkleind en wel van NIS 17 miljoen in 2007, naar 

5.3 miljoen medio 2013. 

In de loop van 2012 hebben we aan projecten NIS 6.118.225 betaald. 

o Aan het eind van 2012 was het bedrag dat vrij stond om verdeeld te worden 

ongeveer NIS 10.5 miljoen. 

Het bestuur van SCMI accordeerde eenstemmig de financiële rapporten. 

Bovendien werd besloten tot de herbenoeming van  de accountant Ilan Kamil voor 

het jaar 2013. 

 

Inkrimping van de onkosten 

 
Net zoals de voorafgaande jaren slaagden we erin om deze trend voort te zetten. We 

beperkten de onkosten tot een bedrag van NIS 239.433. Het blijkt dat wanneer 

"zuinig" gedacht wordt, het mogelijk is om lopende uitgaven te beperken zonder de 

kwaliteit van het werk aan te tasten. 

 

Projecten voor de volgende ronde moeten ingediend worden tot aan 

31 october 

 

Samenvatting van twaalf rondes in getallen en bedragen 

 
Het bestuur van SMO heeft uitsluitend uitkeringen verleend in de eerste en tweede ronde. 

Het bestuur van SCMI heeft in de overige rondes uitkeringen verleend, 
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a. Algemene samenvatting van de rondes 1-12 
 

 
    Totaal aantal rondes  

1-11   

ronde 12 betreft 2013-14 

zonder datgene wat in ronde 

11 verdeeld is voor deze 

jaren 

 Totaal aantal rondes 

1-12 
 

  M = Miljoen Aantal 

aanvragen 

Bedragen 

 in M NIS 

Aantal 

aanvragen 

Bedragen 

in NIS M 

Aantal 

aanvragen 

Bedragen 

in NIS M 

1 Bestemd voor 

uitkeringen 

  64.0   2.8   66.8 

2 Ontvangen aanvragen  378 461.9 20 9.8 398 471.7 

3 Door organisaties 

teruggetrokken 

32 46.5 4 2.2 36 48.7 

4 Voldeden niet aan de 

regels 

37 49.9 0 0 37 49.9 

5 Niet behandeld 

wegens ontbrekende 

gegevens 

2 3.7 0 0 2 3.7 

6 Voldeden aan statuten 

en uitkeringregels 

307 361.8 16 7.6 323 369.4 

7 Uit eigen middelen en 

van derden 

  128.6  3.9  132.5 

8 Het bedrag verzocht 

van Maror 

  233.2  5.5  235.1 

9 Afgewezen 

aanvragen. Redenen 

aan de organisaties 

meegedeeld 

110 69.5 3 1.14 113 70.6 

10 Vooraf toestemming 

gekregen voor 

dekking uit het 

globale voorschot 

15  0  15  

11 Organisatie ziet af van 

uitkering, het project 

wordt niet uitgevoerd 

2 0.1 0 0 2 0.1 

12 Aanvragen 

samengevoegd met 

andere van dezelfde 

organisatie 

8  0  8  

13 Goedgekeurde 

aanvragen-uitkeringen 

uit Marorgelden 

172 61.4 13 2.8 185 64.2 

14 Ingediende bezwaren 50  3 van ronde 10  53  

15 Toegewezen bezwaren 15 3.27 1 gedeeltelijk 0.035 16 3.3 

16 Uitkeringen uit 

Maror-gelden, 

incl.toegewezen 

bezwaren 

187 64.7 14 2.8 201 6..5 

  Uit Maror-gelden Overheid in 

rondes 1 en 2 

23.2 Uit Collectieve Maror-gelden Israël in 

rondes 3-12 

44.3 
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De Maror-gelden voor collectieve doeleinden zijn bestemd voor het beantwoorden aan de 

behoeftes van nu van de gemeenschap van ex-Nederlanders in Israël, met speciale aandacht 

voor de overlevenden van de Sjoah. Ongeveer 82% van de uitgekeerde bedragen werd in deze 

twaalf uitkeringsrondes toegekend voor Zorg en Welzijn, vooral aan projecten ten behoeve 

van ouderen, d.w.z. overlevenden van de Sjoah (hoofdzakelijk en zij die voor 1940 op Alija 

kwamen). 

B. Verdelingstabel van de 12 de ronde (in eenheden van duizend shekel  

 
Nr. 

project 

Naam 

organisatie 

Naam  

project 

Toekenning 

voor 2013 

Toekenning 

voor 2014 

Totaal 

toegekend 

13/2001 I.O.H. Holland dag 156  156 

13/2002 I.O.H.** Fundraising 100 170 270 

13/2003 I.O.H* Verbouwing 

kantoor 

35  35 

13/2004 I.O.H.* Huursubsidie 25 25 50 

13/2005 Nini Czopp Bezoeken aan  niet 

Nederlandse 

ouderhuizen 

150 150 300 

13/2006 Nini Czopp Home care 125 125 250 

13/2007 Nini Czopp Core activity 700 700 1.400 

13/2014 Reuth Activiteit voor  

Nederlanders in 

Beth Bart  

25 25 50 

13/2015 Yad Vashem Boek over de 

houding v.d.  

Nederlanders in  

W.O. 2 

40.5  40.5 

13/2016 Beth Lohame 

Ha-getaoth 

Modernisering 

Nederlandse 

tentoonstelling 

100  100 

13/2018 Beth Juliana Bezigheidstherapie  35 35 70 

13/2019 Beth Juliana Spraaktherapie 15 15 30 

13/2020 Beth Juliana Programma voor 

verdeling van 

medicijnen 

25  25 

12/102 Stipendium 

Fonds 

Op grond van 

bezwaarschrift 

35  35 

  Totaal aantal 

toekenningen 

 516651  5.5151  2811.5 

** Ter dekking van uitgaven van alle deelnemende organisaties 

*   Ten behoeve van I.O.H., Nini Czopp en SCMI 

Avraham (Albert) de Vries, voorzitter         Channa Rinat, secretaris  (verslag is geschreven door Channa Rinat)      
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