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Voorwoord van de Voorzitter 

Op 1 September 2015 had ik het voorrecht gekozen te worden tot de vijfde voorzitter van de “Stichting 
Collectieve Maror-gelden Israël” (SCMI). Deze Nederlandse stichting is opgericht in de zomer van 2001 
in Amsterdam. Naar alle verwachtingen zijn wij nu in het eind stadium van ons bestaan als stichting en 
zal het huidige bestuur in een tijdvlak van 4-5 jaar SCMI moeten opheffen.  De  verantwoordelijkheid 
om de steeds verminderende overblijvende gelden op een juiste manier te verdelen is geen 
gemakkelijke taak.  

De geschiedenis van SCMI laat zien dat mijn voorgangers, ieder op zijn of haar manier, niet alleen een 
enorme belangrijke bijdrage hebben geleverd doch ook een specifieke “nalatenschap” hebben achter 
gelaten voor hun opvolgers. Nu het afbouwen van SCMI begonnen is, geloof ik dat het juist is om onze 
waardering, dank en erkentelijkheid te uiten aan de vroegere voorzitters: Avraham Roet, Ilana Braaf-
Snir, Judith Milul en gedurende de laatste acht jaren Avraham de Vries. Bestuurders in SCMI zijn - 
zonder enige uitzondering –allemaal vrijwilligers die bereid zijn niet alleen tijd en energie, doch ook 
hart en ziel in hun taak te steken. Dat mag nooit  vergeten worden. 

De formele doelstellingen van SCMI zijn het verkrijgen, besturen en verdelen van de gelden welke door 
de Nederlandse effectenbeurs, de Banken, de Verzekeraars en door de Nederlandse Staat zijn of 
worden gerestitueerd en ter beschikking gesteld ter uitkering aan in Israël gevestigde instellingen of 
organisaties die werkzaam zijn voor de Israëlische -Nederlandse gemeenschap in Israël. SCMI’s Maror 
gelden zijn bestemd voor collectieve doeleinden ten behoeve van onze Nederlands-Joodse 
gemeenschap in Israël.  

Dat klinkt mooi. Wat soms vergeten wordt is dat, als ik colloquiale taal mag gebruiken, het gaat over 
gelden en bezittingen van onze vermoorde ouders, grootouders, broers en zusters, nichten en neven, 
ooms en tantes, familieleden en vrienden.  Het is letterlijk “bloedgeld” – en de bedragen die 
teruggeven zijn in de  vorm van Maror gelden zijn, in feite, maar een kleine druppel in dit gigantische 
bloedbad. Maror geld is bitter geld – en het enige dat wij (de overlevenden en de naoorlogse 
generaties vertegenwoordigd in ons bestuur) kunnen doen is te zorgen dat onze subsidies inderdaad 
gaan naar projecten die wezenlijk bijdragen aan het welzijn van onze doelgroep.  

Transparant Bestuur.  

Zoals wellicht bekend, in 2004 werd SCMI geregistreerd bij de Company Register (Rasham Hachevrot) 
in Jerusalem als een buitenlandse Stichting. SCMI is, wat dit betreft, anders dan de andere “Amutot” 
die werken voor de welfare van de Nederlandse en oud-Nederlandse gemeenschap in Israel, omdat wij 
ons moeten volgen aan de Nederlandse wettelijke bepalingen geldende voor stichtingen.   

Het bleek ons, bijvoorbeeld, dat er in Nederland geen verplichting bestaat om elk jaar het 
goedgekeurde financieel jaarverslag bij de overheid te deponeren. Als buitenlandse stichting hebben 
we evenmin zo’n verplichting in Israel. Een van de eerste besluiten van het huidige bestuur was om al 
onze financiële verslagen, van 2001 t/m 2015 neer te leggen bij de Rasham Hachevrot en onze stukken 
zijn dus open voor het algemene publiek. Wij zijn onze accountant, Ilan Kamil, erkentelijk voor de 
vlotte uitvoering van dit besluit. 

Bij Israëlische “amutot” bestaat er een verplichting om een Audit Comité (Va’adat Bikoret) te 
benoemen dat aanzienlijke wettelijke verplichtingen heeft. Volgens de statuten van SCMI en de 
Nederlandse wet hebben hoeven wij geen “va’adat bikoret” te hebben – iets dat een zwaardere 
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belasting betekent voor het bestuur, dat zichzelf goed moet controleren. Helaas kunnen wij hieraan 
weinig veranderen.  

Inschrijvingen in het Nederlands Handelsregister 

Dit bestuur heeft zich uitgebreid moeten bezig houden met het rectificeren van de in- en uitschrijving 
van nieuwe en voormalige bestuursleden bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam. Alhoewel onze 
bestuursleden formeel worden benoemd door SPI, er geldt in Nederland een rechtsplicht tot 
inschrijving van benoemingen of aftreden van bestuursleden bij de desbetreffende Kamer van 
Koophandel (KvK), dat wat dit betreft vergelijkende functies heeft as als de “Rasham Hachevrot” in 
Israel. Wijzigingen in het Handelsregister rust op ieder der bestuurders van een stichting, alhoewel het 
bestuur tevens een volmacht verlenen kan aan anderen. Bestuursleden die al vele jaren geleden hun 
taak beëindigden bij SCMI stonden toch nog ingeschreven als bestuurders, zelfs als penningmeester, 
e.d.  

Je kunt natuurlijk zeggen, “wat maakt dat uit?” Niet veel. Doch er bestaat het risico dat de Stichting 
door derden aansprakelijk zou kunnen worden gesteld omdat de informatie omtrent het bestuur niet 
juist in het Handelsregister  staat opgenomen. Immers, derden mogen op de in het Handelsregister 
opgenomen informatie vertrouwen. Onze Secretaris, Ronnie Polak, heeft enorm veel werk verricht om 
voormalige leden uit te laten schrijven en de KvK informatie up-to-date te maken. Wij zijn hem 
hiervoor erkentelijk. De reden dat dit vermeldt wordt in dit voorwoord is omdat de opgaaf plicht 
persoonlijk is en elk huidig en toekomstig bestuurslid zich hiervan moet verwittigen. 

SCMI en het Verkennend Onderzoek 

Ons bestuur werd in September/Oktober 2015 geconfronteerd met een besluit van het Nederlandse 
Ministerie van Financiën en het Central Joods Overleg (CJO – de overkoepelende organisatie van de 
Nederlands Joodse gemeenschap) om Ernst & Young accountants (hierna E&Y) te benoemen teneinde 
“het in kaart brengen van de relevante feiten en omstandigheden rondom de signalen van mogelijke 
onregelmatigheden bij de besteding van Maror-gelden” en om “inzicht krijgen in de stichtingen en 
andere organisaties betrokken bij het beheer en de besteding van Maror-gelden”. 

Alhoewel SCMI niets met deze zaken (beschuldigingen, e.d.) te maken heeft en wij evenmin 
deelnamen aan de vergaderingen waar besloten werd, dat er een noodzaak bestond om een 
onderzoek in te stellen, werden wij desalniettemin verzocht door het CJO onze medewerking te 
verlenen.  

Het SCMI bestuur besloot aan dit verzoek gehoor te geven. Onze penningmeester Itamar Engelsman 
en ondergetekende zijn letterlijk maanden bezig geweest met het inzamelen van feiten, zoeken naar 
documenten, het beantwoorden van vragen gesteld door E&Y, en uiteindelijk zijn wij ook uitgebreid 
ondervraagd door het E&Y team. Wij hebben van onze bevindingen een 37-pagina’s tellend rapport 
samengesteld en deze overhandigd aan E&Y. 

Wij hebben ook stukken uit ons SCMI archief ter beschikking gesteld van andere organisaties in Israël 
die door E&Y onderzocht werden teneinde hen te helpen hun posities zo precies mogelijk weer te 
geven. Over het onderzoek wil ik verder niets zeggen – dat laat ik aan anderen en aan geschiedenis 
schrijvers in de toekomst over. Doch het één leidt tot het ander. 

Deze situatie, echter, heeft ons gedwongen om in het verleden te duiken – in plaats van alleen maar 
aan de toekomst te werken. Als nieuwe voorzitter stelde ik wat ik dacht dat een vrij simpele vraag  
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De Geldstromen door SCMI 

 

was: hoeveel geld heeft SCMI gekregen, hoeveel zullen we nog krijgen, en hoeveel hadden we 
moeten krijgen? Ik kreeg te horen dat het “afgelopen was” en dat we verder geen geld meer zullen 
krijgen. Doch de laatste vraag, hoeveel hadden we moeten krijgen, bleek heel moeilijk te 
beantwoorden. 

Volgens berekeningen, die vooral door onze penningmeester Itamar Engelsman werden gemaakt, 
heeft SCMI sinds haar oprichting in 2001 een totaal van € 18.36 miljoen ontvangen (NIS 97.97 miljoen) 
inclusief rentes, vruchtgebruik, en onkosten vergoedingen van het Ministerie van Financiën. Dit bedrag 
overschrijdt de ramingen (in de buurt van €16.6 miljoen) die in eerdere jaarverslagen werden gegeven, 
doch dat waren theoretisch rekeningen die meer dan tien jaar geleden gemaakt werden.  

Dit bedrag komt van de claim stichtingen (SIM, SIVS, SIES) en van de overheid (SMO, die later de naam 
veranderde in SAMO). Het onderzoek van E&Y concentreerde zich op SAMO en daarom werden wij 
genoodzaakt daar dieper naar te kijken. In (of omstreeks) Augustus 2013, werd door SPI een 
(ongedateerde) overeenkomst met de CJO ondertekend, waarin onder andere “finale kwijting” aan 
SAMO werd verleend, ervan uitgaande dat de condities in die overeenkomst werd uitgevoerd. SCMI 
was niet betrokken bij, noch een ondertekenaar van die overeenkomst – alhoewel het geheel over 
gelden ging die SCMI toekwamen ten behoeve van projecten in Israel. 

Onze Meningsverschillen met SAMO  

Volgens onze berekeningen komen ons nog gelden toe van SAMO. Het DB bestuur heeft geprobeerd 
om met SAMO om de tafel te zitten om het een het ander uit te zoeken – doch dat is tot nu toe nog 
niet gebeurd. Wij vertrouwen erop dat deze gesprekken uiteindelijk wel plaats zullen vinden. Het zou 
diep treurig zijn als de gelden bestemd voor SCMI’s projecten aan advocaten en accountants besteed 
zou moeten worden – en het DB zal alles doen om dat te vermijden of tot een minimum te beperken.  

Zonder verder hier dieper op in te gaan, kan ik U wel informeren over de berekeningen die SAMO ons 
ondertussen heeft voorgelegd. Volgens SAMO zou in totaal een bedrag van € 7.656.632,57 moeten 
worden overgemaakt naar SCMI. Daarvan is nog voordat het volledige SCMI bestuur actief begon met 
het behandelen van aanvragen, door SAMO’s voorganger SMO, in 2003/4, reeds een bedrag van € 
4.420.000 uitgekeerd rechtsreeks voor (53) projecten die goedgekeurd werden door SMO/SAMO. Dit is 
een bedrag dat dus nooit door SCMI als zodanig ontvangen of beheerd werd., doch wel ten goede 
kwam van de Nederlandse gemeenschap in Israel. 

Daarna is tot en met ultimo 2015 een “voorschot” van € 4.032.846,- naar SCMI overgemaakt. Volgens 
SAMO, en ik citeer een brief  van september 2016, “is van het nog beschikbare vermogen bij wijze van 
voorschot reeds 94,4% aan SCMI overgemaakt.” Dat betekent dat zelfs SAMO bevestigt, dat SCMI nog 
€262.203,39 te ontvangen heeft.   

Het DB is overtuigd dat ons nog veel meer toekomt, en daar zullen wij in 2017 aan werken.  

Voor mij als voorzitter is het  van groot belang, dat U weet, dat wij dit geschil met SAMO (en dus ook 
met het Nederlandse Ministerie van Financiën) voornamelijk als een technische zaak beschouwen 
waarin er een verschil van mening bestaat over de interpretatie van de verschillende wetten en 
overeenkomsten. Mogelijke fouten in het Uitkeringsbeleid. Wij hebben gedeeltelijk onze berekeningen 
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ook bij E&Y voorgelegd die ons informeel lieten begrijpen het niet oneens met ons te zijn, doch de 
onderwerpen die wij opbrachten vielen, aldus E&Y, buiten de scope van hun onderzoeks mandaat.  

Morele en Ethische Overwegingen 

In ons dagelijkse bestuur hebben wij uitgebreid gedebatteerd of wij voor bedragen die hooguit tussen 
de €1 en €2 miljoen kunnen liggen een zekere onrust in onze joodse gemeenschap in Israël en 
Nederland mogen riskeren. Er werd vaak gezegd “laat nou maar liggen, jongen. Het is allemaal 
verleden tijd.” Het is mijn persoonlijke mening - en daarin vind ik steun bij ons bestuur- dat dit, zoals ik 
eerder noemde “bloedgeld” is, dat besteed moet worden aan de welfare van de Nederlandse Sjoa 
nabestaanden. Als bestuur hebben wij niet het morele en ethische recht om ervan af te zien. En dat 
staat geheel los van de grootte van het bedrag.  

Zolang ik het voorrecht heb om voorzitter te zijn van SCMI zal ik me door deze visie laten leiden. Ik ben 
het hele bestuur van SCMI dankbaar voor de steun, die het DB en ondergetekende genieten.  Niet 
alleen dat, in het afgelopen jaar is ons bestuur versterkt door afgevaardigden die in het “gewone 
leven” werken als CPA’s, Academici en Juristen. Het is niet aantrekkelijk toe te treden tot een bestuur 
van een “afbouwende” stichting dat zich uiteindelijk moet opheffen.  

Ik ben echt trots op het bestuur dat we hebben en ben dankbaar dat de organisaties uitermate goede 
bestuursleden hebben voorgedragen bij SPI. Zonder anderen te kort te doen, wil ik graag persoonlijk 
dank uitspreken aan Itamar Engelsman. Itamar vervulde niet alleen alle taken van penningmeester 
vervulde, en hield zich met E&Y moest bezighouden, doch hij moest ook een voorzitter zonder vorige 
SCMI bestuurservaring inwerken. Dank je, Itamar.   

Als wij er samen in slagen om het leven van SCMI iets te kunnen verlengen en daardoor meer geld te 
kunnen verdelen, dan is het allemaal beslist de  moeite waard. Ondertussen moeten alle Nederlandse 
organisaties in Israël, die in grote mate afhankelijk zijn van SCMI, stappen ondernemen om zelfstandig 
hun eigen inkomsten bronnen te ontwikkelen. Daar kan geen dag te vroeg aan begonnen worden.  

Uw voorzitter, 

Chaim Even-Zohar   

 

ALGEMENE INFORMATIE OVER SCMI 

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 Nederlands -Joodse organisatie in Israël.  
Het huidige bestuur telt negen leden, vertegenwoordigers van organisaties en drie 
onafhankelijke leden samen 12 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. 

Volgens onze statuten en traditie, wordt SCMI bestuurd door een 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. 
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Het DB heeft ruime bevoegdheden doch het mag geen beslissingen nemen over het 
toekennen van uitkeringen – daar moet het hele bestuur over beslissen. Het bestuur 
behandelt aanvragen voor uitkeringen die ieder jaar ingediend worden tot 31 oktober. 
Aanvragen die na deze datum worden ingediend, worden niet behandeld. 

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, houdt toezicht op het gebruik van de gelden voor het doel 
waarvoor ze verleend zijn en op uitbetaling van de uitkeringen.  

De financiële commissie heeft tot taak om van nabij toezicht te houden op het beheer van 
de gelden door twee beleggingsmaatschappijen  en kan zo nodig beslissingen te nemen w.b. 
de samenstelling van het pakket. 

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

SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR 

 Het bestuur telt acht leden, gedelegeerd door de volgende organisaties:  
Ajalah, Elah, Irgoen Olei Holland, Bet Juliana, Bet Joles, Center Research Dutch Jewry, Jad 
Davids, Nini Czopp en het Stipendium Fonds.  
Bovendien telt het bestuur nog drie onafhankelijke leden, die geen zitting hebben in de 
voornoemde besturen, al met al telt het bestuur 11 leden. 
 
 
 
 
 

http://www.scmi.org.il/
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Het huidige bestuur:  
  

 Organisatie Status Vertegenwoordiger 

1 Ajalah Secretaris Ronnie Polak 

2 Elah Lid Amiram Klein 

3 Irgoen Olei Holland lid Shimon Vega 

4 Beth Juliana Lid Jehudi Kinar 

5 Beth Joles Lid Jossy Beck 

6 Center Research 

Dutch Jewry 

Penningmeester Itamar Engelsman 

7 Jad Davids Lid Shimon van Buren 

8 Nini Czopp Voorzitter Chaim Even-Zohar 

9 Onafhankelijk Lid Tamar Almor 

10 Onafhankelijk Lid Isidor Polak 

11 Onafhankelijk Lid, Lid van DB Micha Shimoni 

 

 

Verslag 
 
Ronde 16 typeerde zich door enkele gebeurtenissen die het vermelden de moeite waard zijn. 

SCMI koos een nieuwe DB met als voorzitter Chaim Even Zohar, die zijn cadentie begon met 
het bewustzijn dat de stichting nog enkele jaren kan voortzetten met het bestaande kapitaal 
hetgeen met elke ronde slinkt. 

Daarom is het noodzakelijk dat elk ingediend project goed wordt bestudeerd om er zeker van 
te zijn dat toegekende gelden ook werkelijk worden besteed voor de doeleinden waarvoor het 
geld is aangevraagd. Dit in overeenstemming met de statuten en het uitkeringsregelement 
van de stichting. 

Bij het bekijken van de financiele verslagen van één van de stichtingen, die regelmatig 
projecten indienen, werden er onregelmatigheden ontdekt in de financiele rapporten. Deze 
ontdekking veroorzaakte een heftige discussie, zowel binnen als buiten de SCMI. Zodoende 
werden er beperkingen gesteld aan de aanvraag (project) van betreffende stichting. Wij 
vertrouwen er op dat deze stichting maatregelen zal treffen die het vertrouwen herstelt. 

Een tweede zaak is het meningsverschil met SAMO in Nederland aangaande de rentes die door 
SAMO ontvangen zijn in de periode 2002-2014. SCMI had zijn deel moeten ontvangen hetgeen 
niet gebeurde. Dit bedrag, ongeveer 1 millioen Euro kan de activiteiten van de SCMI met 
enkele jaren verlengen. Wij werken er aan dat dit bedrag of een gedeelte daarvan tenslotte 
op onze bankrekening komt. 
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Keren Milgot, een jarenlang lid van de SCMI, heeft besloten, ook naar aanleiding van het 
overlijden van haar voorzitter en vertegenwoordiger in het bestuur van de SCMI, Ze'ev de 
Levie z”l, haar activiteiten te stoppen en zichzelf te ontbinden. Als gevolg hiervan werd geen 
project ingediend voor ronde 16. 

De conclusie van deze ronde is een totale toezegging van 5.8 millioen Shekel, verdeeld over 
17 projecten. 

 

Ingediende en toegekende aanvragen  
 
In deze ronde werden 19 aanvragen ingediend, 17 aanvragen werden goedgekeurd voor het 
verlenen van een uitkering en 2 aanvragen werden afgewezen. Bovendien werd één lening 
toegekend voor een periode van hooguit twee jaar. Van deze lening werd reeds de helft 
terugbetaald. 
 
Het totale bedrag dat in deze ronde door de organisaties aangevraagd werd voor de jaren 
2017-2018 bedroeg NIS 18,102,130.- Van dit bedrag vroegen de organisaties NIS 12,068,000.- 
van MAROR gelden. Een totaal bedrag van NIS 5.830.000.- voor 17 projecten werd tenslotte 
goedgekeurd. 
Het bestuur besloot om de policy van maximaal 7 millioen per ronde (twee jaar) toe te kennen 
in takt te houden. De organisaties zijn zich hiervan bewust alhoewel grotere bedragen worden 
gevraagd hetgeen leidt tot uitkeringen waarmee men niet altijd tevreden is. 
 

Ingediende Bezwaren 
 
Na het einde van de ronde werden 2 bezwaren ingediend die volgens het regelement zullen 
worden behandeld. 

Verdeling van de toegekende gelden 

Ook in deze ronde kreeg ieder bestuurslid een tabel toegestuurd met de namen van de 
organisaties, de projecten die goedgekeurd waren en de bedragen die aangevraagd waren. De 
tabellen werden naar de penningmeester gestuurd, die het gemiddelde  van de voorgestelde 
bedragen berekende, zowel voor als wel nadat het voorstel van de eigen organisatie 
geneutraliseerd was. Het bleek dat over het algemeen het verschil tussen de beide bedragen 
niet groot was. Dat betekent dat bijna alle bestuursleden aan hun eigen organisatie bedragen 
toekenden die pasten in het raam van het budget. Vervolgens werd per project gestemd over 
het toe te kennen bedrag voor ieder project.  

Er werd rekening gehouden met het feit dat organisaties ook dit jaar een project kunnen 
indienen waarvoor een reserve van NIS 1,170,000.- is achter gehouden.  
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Beleggingen 

De Stichting heeft ook dit jaar gezorgd voor een  solide belegging van de haar toevertrouwde 
gelden. De financiële commissie overlegt regelmatig met de twee portefeulle - managers wat 
betreft het te voeren beleid. Zoals te verwachten daalde de opbrengst tot beneden 2%. De 
totale opbrengst van de investeringen dit jaar bedroeg NIS 278,000.- Sinds 2007 was het 
inkomen uit investeringen NIS 6.8 miljoen. 
 

 Het financiële SCMI verslag voor 2015 
 
Begin juli 2016 vond de vergadering plaats van het voltallige SCMI bestuur waarin de 
accountant het financiële verslag presenteerde voor het jaar 2015 waarin de volgende punten 
naar voren kwamen : 
 
- Helaas verbeterde de wereldmarkt zich in 2015 niet en het resultaat van de investeringen 

was dit keer zelfs beneden de 2% wat nog een goed resultaat was. Wij verwachten dat het 
ersultaat voor 2016 niet beter zal zijn. 

 
- Opnieuw werden er geen uitkeringen uit Nederland meer ontvangen. Tenzij onze claim op 

rente en andere tegoeden van SAMO gehonoreerd zal worden zullen wij geen nieuwe 
bedragen meer ontvangen en zal het SCMI nog een 4 tot 5 jaar bestaan.  

 
- Dit jaar was het inkomen uit investering in totaal slechts NIS 278,0000.- hetgeen betekent 

dat de Stichting sinds 2007 een inkomen heeft gehad van ca. NIS 6.878 miljoen shekel. 
 
- Eind 2015 had het SCMI nog verplichtingen aan de verschillende stichtingen ten bedrage 

van NIS 2.1 miljoen terwijl het bedrag dat nog vrij was om in de toekomst uit te keren NIS 
16.8 miljoen was. 

Wij blijven er naar streven onze kosten zo laag mogelijk te houden en dat is in het jaar 2015 
opnieuw gelukt. We hebben onze jaarlijkse kosten nog eens met NIS 17,000.- kunnen verlagen 
wat een besparing van bijna 7% is. Dit is eenzelfde besparing als dat we in 2014 bereikt 
hebben. 

Zoals reeds gezegd zal de Stichting SCMI nog een 4 tot 5 jaar bestaan en wij hebben het de 
aangesloten Stichtingen duidelijk gemaakt dat zij naar nieuwe geldbronnen zullen moeten 
zoeken. De Marorgelden in Israel beginnen op te raken en ook in Nederland is er begonnen 
met het sluiten van de diverse stichtingen die zich met deze gelden bezig hebben gehouden.  

Samenvatting van 16 rondes in getallen en bedragen 

 
SMO/SAMO keerden de goedgekeurde bedragen uit voor rondes een en twee. De SCMI 
keerde bedragen uit voor rondes 3-16. Het nummer 13 werd overgeslagen, om overeenkomst 
te krijgen de tussen het nummer van de ronde en het jaar waarin deze verwezenlijkt werd.  
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A. Algemene samenvatting van de rondes 1 – 16. 

        

    
  Totaal aantal rondes 1-
15 

Ronde 16 betreft 2017-
2018 

 Totaal aantal rondes 1-
16 

  M = miljoen 
Aantal 

aanvragen 
Bedragen 
in M NIS 

Aantal 
aanvragen 

Bedragen 
in M NIS 

Aantal 
aanvragen 

Bedragen 
in M NIS 

1 Bestemd voor uitkeringen   74.6       74.6 

2 Ontvangen aanvragen 437 491.1 19       18.102 456 503.168 

3 
Door organisaties 
teruggetrokken 37 48.75 0 0 37 48.75 

4 Voldeden niet aan de regels 37 49.9 0 0 37 49.9 

5 Niet behandeld wegens 2 3.7 0 0 2 3.7 

  ontbrekende gegevens             

6 Voldeden aan statuten en  361 388.75 19 18.102 380 400.818 

  uitkeringsregels             

7 
Uit eigen middelen en van 
derden   141.26   6.262   147.522 

8 
Het bedrag verzocht van 
Maror   253.5   12.068   271.602 

9 
Afgewezen aanvragen. 
Redenen aan  122 188.2 2 1.6 124 190.4 

  de organisaties meegedeeld             

10 
Vooraf toestemming 
gekregen voor 15   0   15   

  
dekking uit het globale 
voorschot             

11 
Organisatie ziet af van 
uitkering, 2 0.1 0   2 0.1 

  
het project wordt niet 
uitgevoerd             

12 
Aanvragen samengevoegd 
met  8   0   8   

  
andere van dezelfde 
organisatie             

13 Goedgekeurde aanvragen - 
uitkeringen 214 71.5 17 5.83 231 77.33 

  uit Marorgelden             

14 Ingediende bezwaren 54   2   56   

15 Toegewezen bezwaren 16 3.3   (1) 16 3.3 

16 
Uitkeringen uit Maror-gelden, 
incl. 230 74.8   (1) 230 73.8 

  

(1) Daar de bezwaren nog niet 
zijn behandeld zijn deze 
gegevens nog niet bekend             
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 b. Verdeling van de 16de ronde 

Nr. Project 
Naam 

organisatie Naam project Toekenning Toekenning Totaal 

    2015 2016 toegekend 

16/2080 
Lochame 
Hagetaot In Memoriam (tentoonstelling) 

         
65,000  

          
65,000  

        
130,000  

16/2081 Jad Davids Ondersteuning activiteiten       400,000  
       

400,000  
        

800,000  

16/2083 I.O.H. Huursubsidie 
         

50,000  
          

50,000  
        

100,000  

16/2084 
Keren 
Mejoechedet Ondersteuning activiteiten       120,000  

       
120,000  

        
240,000  

16/2085 Nini Czopp Home Care 
         

40,000  
          

40,000  
           

80,000  

16/2086 Nini Czopp Bezoeken aan ouderen       190,000  
       

190,000  
        

380,000  

16/2087 Nini Czopp Ondersteuning activiteiten       800,000  
       

800,000  
    

1,600,000  

16/2089 Yad Vashem 
Verhalen heroische 
Nederlanders 

         
75,000  

          
75,000  

        
150,000  

16/2090 Beth Joles Vernieuwing gangen 
         

87,500  
          

87,500  
        

175,000  

16/2091 Elah Psychoterapie       650,000  
       

650,000  
    

1,300,000  

16/2092 Elah Community werk       112,500  
       

112,500  
        

225,000  

16/2093 Elah Schrijfklas 
         

32,500  
          

32,500  
           

65,000  

16/2094 Elah Huursubsidie 
         

60,000  
          

60,000  
        

120,000  

16/2095 Bet Juliana Geestelijke begeliding 45,000          45,000           90.000            

16/2096 Bet Juliana Behouden van cognitiviteit 
         

42,500  
          

42,500  
           

85,000  

16/2097 
Mercaz 
Lecheker Vertaling archief SCMI 

         
20,000  

          
20,000  

           
40,000  

16/2098 
Mercaz 
Lecheker Ondersteuning activiteiten       125,000  

       
125,000  

        
250,000  

      

  Totaal   2,915,000 2,915,000  5,830,000                        

 

Chaim Even Zohar                             Itamar Engelsman                               Ronny Polak 

Voorzitter    Penningmeester                              Secretaris 


