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Verslag van de Voorzitter
Hierbij leggen wij U opnieuw het jaarverslag onze Stichting Collectieve Marorgelden Israel
(SCMI) voor. Sinds 2003 hebben de collectieve maror gelden enorm bijgedragen aan projekten
die het voortbestaan dienen van de infrastructuur en andere activiteiten ten behoeve van de
Nederlandsche joden in Israel in het algemeen, doch speciaal aan projecten die de levenskwaliteit
van de nog overlevenden oorlogsslachtoffers ietwat kunnen verbeteren.
Het huidige bestuur zal vermoedelijk tot eind 2021 de laatste overblijvende gelden toekennen
aan projecten – en dan nog een twee tot drie jaar werkzaam blijven om te verifiëren dat de
subsidies inderdaad besteed werden aan de projecten waarvoor ze bestemd waren. Maror is een
dynamische organisatie: we keren gelden uit voor zekere periodes (maximum 4 jaar; meestal een
of twee jaar) en toegezegde gelden worden in gedeelten uitbetaald – en voor elke betaling moet
rekening en verantwoording gepresenteerd worden aan onze monitoring comité.
Alhoewel het uitgebreide bestuur voornamelijk vergaderd tussen October en April, is het
dagelijks bestuur en ons kantoor onder leiding van Mevr. Yael Kleinburd gedurende het gehele
jaar actief. Alvorens te rapporteren over een aantal zaken waar het bestuur zich vooral mee bezig
heeft gehouden, wil ik graag even een financiële “stand van zaken” voor leggen zodat de
organisaties die van SCMI afhankelijk zijn weten wat er nog te verwachten is.
Daarvoor moeten we even naar de geschiedenis kijken. In 2003, toen SCMI begon met haar
activiteiten, werden we gebonden aan een beleidsplan dat werd goedgekeurd door de
Nederlandse overheid (SMO, later SAMO), door Platform Israel (SPI), en het SCMI bestuur. Er
werd ervan uitgegaan dat er toen ongeveer € 18 miljoen ter beschikking van SCMI gesteld zou
worden, plus rentes. [Toendertijd was één euro iets meer dan vijf shekel.]
De bestuurders van de Nederlandse organisaties hadden verschillende opties. Theoretisch zouden
ze voornamelijk alleen het vruchtgebruik kunnen uitdelen en het kapitaal geleidelijk opmaken.
De visie die uiteindelijk geaccepteerd werd zag het anders. Er werd geredeneerd dat er
ogenblikkelijk veel gelden nodig was voor organisaties die reeds langere tijden noden hadden die
al onderkend waren, maar waarvoor tot dan toe de middelen ontbraken.
Er werd toen besloten om tot 50% van alle ontvangen of toegekende beschikbare gelden te
verdelen (dus zo’n kleine € 9 miljoen) en om de resterende gelden binnen een termijn van circa
15 jaar als subsidies aan de daarop rechthebbende organisaties te verstrekken. Er werd van
uitgegaan dat het aannemelijk is dat tegen die tijd (d.w.z. vandaag) “de Nederlands-Joodse
gemeenschap in omvang zal zijn afgenomen.” Dat is maar gedeeltelijk waar gebleven. Mede
dank zij de uitermate actieve sociale- en verzorgingsorganisaties zijn er vandaag nog zo’n 1,500
overlevende Nederlandse oorlogsslachtoffers in Israel, om dan nog niet te praten over de ook
aangetaste tweede generatie.
Het opbrengen van deze achtergrond is belangrijk voor een paar redenen. In de afgelopen jaren
heeft vooral SPI doch ook andere organisaties in Israel en Nederland (waaronder ook de
Nederlandse overheid) zich bezig gehouden met de manier waarop die eerste 50% van de SCMI

gelden in een heel korte periode werd toegekend. Er worden vragen gesteld over verstrengeling
van belangen en de “juistheid” van de besluiten. SCMI heeft zijn archieven opengesteld aan alle
belanghebbenden die zich bezig hielden met deze vragen en we hebben actief meegewerkt aan
een onderzoek dat werd uitgevoerd door Ernst & Young accountants. We hebben toen ook
ontdekt dat er nog zekere gelden waren die ons nog toekwamen (zoals een bedrag van €261,000)
van de Nederlandse SAMO organisatie, en dat we nog een dergelijk bedrag (ongeveer €250,000)
kunnen verwachten van de zogenaamde restgelden nadat SAMO haar opheffing voltooid.
De €261,000 hebben we gekregen; helaas was het nodig om de rechtbank beslag te laten heffen
op de SAMO rekeningen teneinde dit resultaat te krijgen. SAMO kreeg in december 2016 al de
toestemming om zichzelf te vereffenen (liquideren) en tot uitkering van de restgelden over te
gaan, doch deze opheffing wordt tot aan vandaag geblokkeerd door een van SCMI’s bestuurs
organisaties (een van de Nederlandse stichtingen) diet verschillende rechtszaken tegen SAMO
heeft ondernomen.
Het voltallige bestuur heeft gedurende deze verslag periode zich verscheidene malen over deze
materialen verdiept. Er is een spreekwoord in Israel dat zegt dat het soms beter is om wijs te zijn
dan altijd gelijk te hebben. Het bestuur wil geen gelden besteden aan onderzoekingen wanneer
we zekerheid hebben dat er geen geld uit zal komen. Het staat elke organisatie geheel vrij om
onderzoeken te verrichten – doch niet ten koste van SCMI’s projecten.
Uit de financiële stukken van SAMO blijkt dat zij de afgelopen paar jaren honderd duizenden
euro’s heeft besteed aan legale kosten – iets dat van de zogenaamde restgelden afgaat. Dat
betekent minder gelden voor SCMI (en de Nederlandse maror organisatie.) Ons bestuur is zich
accuut bewust van “hoe weinig” we nog hebben, hoe groot de noden nog steeds zijn in de
Nederlandse gemeenschap van oorlogsslachtoffers – en we hebben ons unaniem opgesteld om de
opheffing van SAMO niet tegen te gaan. Elke dag dat de legale processen in Nederland door
gaan zal leiden tot minder geld voor SCMI. Jammer, reuze jammer.
Waarom maken we ons zorgen over geld? In deze zomer hadden we nog ongeveer NIS 12.5
miljoen in onze bankrekening. Doch daar tegenover staat dat de Amutot die wij ondersteunen
nog een kleine 30 projecten aan het uitvoeren zijn waar wij wel gelden hebben toegezegd, doch
nog niet hebben uitgekeerd. In de laatste uitkeringsronde hebben we tweejarige toezeggingen
gedaan van gelden die gereserveerd zijn voor betalingen in 2019-2020. In zekere gevallen
hebben we al voorschotten gegeven aan amutot die het hard nodig hadden.
Dus in de NIS 12.5 miljoen die we op de bank hebben staan is al een bedrag van iets over NIS
7.0 miljoen toegekend. Hier hebben wij een betaling verplichting over, tenzij het blijkt dat de
desbetreffende amuta haar gelden niet besteed heeft volgens de condities die gesteld werden door
onze statuten en beleidsplan.
Alhoewel volgens onze statuten elk jaar aanvragen voor (nieuwe) projecten kunnen worden
ingediend, heeft het vorige bestuur onder leiding van voorzitter Avraham (Albert) de Vries,
besloten om “twee jarige ronden” te houden. Dus “vrij” (d.w.z. nog niet toegezegde) gelden zijn
ongeveer NIS 1.5 miljoen voor de aanvragen voor het tweede gedeelte van 2019-2020

uitkeringsronde, en dan blijft er nog NIS 3.5 miljoen over plus wat er nog uit Nederland
ontvangen zal worden voor een uitkeringsronde voor 2021.
Maar – en daar komt een grote “maar” bij – dit hangt af van SCMI’s ontbinding en opheffing’s
kosten. Een paar jaar geleden heeft SCMI besloten om NIS 400,000 te reserveren voor de
ontbinding – en dat bedrag kan het bestuur nog herzien. We hebben gezien hoe andere maror
organisaties, na jarenlang van hard werk door voornamelijk hele toegewijde vrijwilligers, aan het
eind zien hoe hun organisaties voor rechtbanken gesleept worden dat jarenlange tijd en kosten
met zich kan meebrengen. Uiteindelijk, het zijn de amutot die de nog overlevenden
oorlogsslachtoffers proberen te helpen die hier het meest onder zullen lijden.
Ten slot, als voorzitter is dit ook de gelegenheid waar ik graag mijn diepe erkentelijkheid wil
uiten aan mijn collega’s in het dagelijks bestuur, vooral onze penningmeester Itamar Engelsman,
onze Secretaris Riki van Raalte, en ons lid Shimon Vega. Gedurende het afgelopen jaar maakte
Amiram Klein ook deel uit van het dagelijks bestuur en wij willen hem nogmaals bedanken voor
het uitstekende werk dat hij voor SCMI gedaan heeft.
En een laatste opmerking. Er zijn amutot die bijna volledig van SCMI afhankelijk zijn; er zijn
anderen die grote bedragen in reserve hebben gehouden voor de post-SCMI periode, en weer
anderen die hun “koers” veranderd hebben en er in geslaagd zijn om zich van andere alternatieve
bronnen van inkomsten te verzekeren. Wij hebben alle amutot aangemoedigd – en ik doe dat hier
weer – om zoveel mogelijk kapitaal en reserves op te bouwen uit andere bronnen dan van SCMI.
Wanneer wij een subsidie aanvraag beoordelen kijken we bovenal naar de merites van een
project – en als een organisatie “rijk” is dat wordt niet “tegen ze” gehouden. We zien niets liever
dan dat alle hulpverlenende organisaties voort zullen blijven bestaan zolang ze nodig zijn.
Doch dat gezegd hebbende, de Nederlandsche gemeenschap heeft vrij veel (misschien te veel)
amutot. In vele gevallen is er beslist sprake van een overlapping van dienstverlening. In 20032004, de plotselinge infusie van de €9 miljoen (toen ongeveer NIS 50 miljoen) in de Nederlandse
organisaties hebben het mogelijk gemaakt dat amutot op ruime schaal sociale zorgverlening en
andere diensten konden verlenen. We zagen een versplintering van organisaties; wat toen
“projekten” waren werden getransformeerd in zelfstandige amutot. Misschien moet onderzocht
worden hoe organisaties kunnen samengaan. SCMI zal dit soort activiteiten zeker graag
daadwerkelijk bijstaan.
We wensen U allen Shana Tova.
Chaim Even-Zohar

Het financiële SCMI verslag voor 2017

Eind juni werd het financiele rapport van SCMI na presentatie door de accountant and
stemming van het voltallige bestuur goedgekeurd.

In 2017 herstelden de wereldmarkten zich iets en we hadden weer een bescheiden resultaat
van onze investeringen. Tijdens het laatste kwartaal hebben we besloten om te stoppen met
de investerings maatschappijen en het beheer van de investeringen over te dragen aan de
bank. De geinvesteerde bedragen zijn nu een stuk lager en de kosten van deze
maatschappijen werden relatief te hoog om dit nog rendabel te maken. Daarbij zijn we
vooralsnog door gegaan met ons vrijwillig aan de voorschriften voor portfolio’s voor
stichtingen in de Israelische wet te houden.
De salariskosten waren in 2017 hoger dan normaal doordat tijdens de eerste 3 maanden de
oude en nieuwe kantoor managers elkaar overlapten om de nieuwe in te werken.
In het algemene verslag werd reeds over SAMO gesproken. Wij hopen in het komende jaar
nog een bedrag van bijna 1 miljoen sjekel te ontvangen en voor zover wij nu weten zal dit
werkelijk het allerlaatste te ontvangen bedrag uit Nederland zijn.
Zoals alle jaren blijven wij ernaar te streven onze kosten zo laag als mogleijk te houden en
daar slagen wij nog steeds in. Ter eervolle vermelding wil ik hierbij dit jaar vermelden dat het
merendeel van de leden van ons bestuur hun kosten niet bij ons declareren.

Samenvatting van 18 rondes in getallen en bedragen
SMO/SAMO keerden de goedgekeurde bedragen uit voor rondes een en twee. De SCMI
keerde bedragen uit voor rondes 3-18. 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 – 18.

a. Algemene samenvatting van de rondes 1-18

Totaal rondes 1-17

1
2

M = miljoen
Bestemd voor uitkeringen
Ontvangen aanvragen

3

Door organisaties
teruggetrokken

4
5
6

Voldeden niet aan de
regels
Niet behandeld wegens
ontbrekende gegevens
Voldeden aan statuten en
uitkeringsregels

7

Uit eigen middelen en van
derden

8

Het bedrag verzocht van
Maror

9

Afgewezen aanvragen.
Redenen aan

Aantal
Bedragen
aanvragen in M NIS
74.6
460
503.992

Ronde 18 2019-2020
Aantal
aanvragen

Totaal rondes 1-18

Bedragen
Aantal
in M SH aanvragen

22

15.093

482

Bedragen
in M SH
74.6
519.085

37

48.75

2

0.068

39

48.818

37
2

49.9
3.7

0
0

0
0

37
2

49.9
3.7

384

400.818

20

0

404

400.818

122

147.968

5.965

153.933

271.98

9.05975

281.040

190.4

3

0.27075

125

190.671

de organisaties
meegedeeld
Vooraf toestemming
10 gekregen voor

15

0

15

0

2

0

8

dekking uit het globale
voorschot
Organisatie ziet af van
11 uitkering,

2

het project wordt niet
uitgevoerd
Aanvragen samengevoegd
12 met

8

0.1

0.1

andere van dezelfde
organisatie
13 Goedgekeurde aanvragen uitkeringen
uit Marorgelden
14 Ingediende bezwaren

235

77.639

56

17
1

2

5.565

252
57

83.204

15 Toegewezen bezwaren
Uitkeringen uit Marorgelden, incl. toegewezen
16 bezwaren

17

3.715

252

81.354

17

5.565

17

3.715

269

86.919

Er werd 1 bezwaar ingediend wat door de bezwaren commissie werd afgewezen.

b. Verdeling van de 18de ronde

Nr. Project

Naam organisatie

Naam project

In shekels

Toekenning

Toekenning

Totaal

2019

2020

toegekend

18/2200

Beth Juliana

שימור יכולת

60,000

60,000

120,000

18/2201

Beth Juliana

ליווי רוחני

30,000

30,000

60,000

18/2203

Yad Vashem

Conservation &
salvaging Dutch
artifacts

18/2204

Yad Vashem

Acquisition &
archiving film material

42,500

42,500

85,000

18/2205

Elah

פסיכותרפיה

900,000

900,000

1,800,000

18/2206

Elah

ביחד אנו חזקים

150,000

150,000

300,000

18/2207

Elah

אחזקת מערכת מחשוב

75,000

75,000

150,000

18/2208

Elah

השתתפות שכר דירה

25,000

25,000

50,000

18/2210

CRDJ

Core

100,000

100,000

200,000

18/2211

CRDJ

Triennial Symphosium
book of lectures

10,000

18/2213

Ninitsjop

ייעוץ וליווי בני משפחה

25,000

25,000

50,000

18/2214

Ninitsjop

שיפור מצבם כלכלי נצולי
שואה

35,000

35,000

70,000

18/2215

Ninitsjop

פעילות ליבה

950,000

950,000

1,900,000

18/2216

IOH

115,000

115,000

230,000

Social Structure &
Activities
3

50,000

50,000

10,000

18/2217

IOH

Rent compensation

35,000

35,000

70,000

18/2218

IOH

Aleh

35,000

35,000

70,000

18/2220

IOH

Keren mejoechedet

175,000

175,000

350,000

2,812,500

2,752,500

5,565,000

Totaal

Er valt hier verder weinig aan op- of aan te merken.
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סיכום שנת העבודה 2017-2018
הסבר מונחים:
מרור ראשי תיבות – MAROR
Morele Aansprakelijkheid Roof en Rechtsherstel
SMO

העמותה לכספי מרור ממשלתיים בהולנד-

Stichting Marorgelden Overheid
SCMI

העמותה לכספי "מרור" קולקטיביים בישראל –

Stichting Collectieve Marorgelden Israel
SPI

פלטפורם ישראל )ע"ר(

סבב

תקופה לבהגשת בקשות להקצבה

אתר העמותה

www. Scmi.org.il

עמותת מרור מוכרת בארץ מה 2.8.2004 -ונרשמה בארץ ע"י רשם העמותות
כעמותה זרה.
מטרות העמותה  :להשיג ,לנהל ולחלק כספי מרור עבור מטרות קולקטיביות
לצרכי הקהילייה ההולנדית -יהודית בישראל
הנהלת העמותה דנה בבקשות שמוגשות לה עד ה 31-באוקטובר כל שנה.
בקשות שמוגשות לאחר תאריך זה אינן מטופלות.
כל ארגון רשאי להגיש בקשה להקצבה עד לתקופה של שנתיים.
הבקשה יכולה להתייחס לשנתיים החל מינואר של השנה שבאה מייד אחרי כן
או לחילופין ניתן להגיש את הבקשה שנה מראש.
החלטות ההנהלה הינן בהתאם לכללי התקנון ,סדרי ההקצבה וקווי המדיניות.
לכל ארגון הזכות לערער על החלטת ההנהלה ולהגיש את הערעור לוועדת
הערעורים ,על הערעור להיות מוגש במועד בהתאם לסעיף המתייחס
לערעורים בתקנון.

וועדת הערעורים מונה  3חברים שאינם קשורים לאף ארגון בקהילייה
ההולנדית בראשותו של מר יוסי דותן.

כל ארגון מחוייב בדיווח ביניים על ניצול הכספים  ,ובדיווח סופי מיד בתום
הפרויקט עבורו נתבקשה והתקבלה ההקצבה.

וועדות:
הועד המנהל –  DBהמטפל בעינייניה השוטפים של העמותה ,שמורכב
מהיו"ר -מר חיים אבן זוהר ,הגזבר -מר איתמר אנגלסמן ,המזכיר -גב .ריקי ון
ראלטה וחבר נוסף מר שמעון וגה
וועדת המעקב שמתפקידה לעקוב אחרי ניצול הכספים לפי ייעודם ולדאוג
לתשלום ההקצבות
וועדת הכספים שמתפקידה לעקוב מקורב אחרי ניהול הכספים המושקעים .

ההנהלה מורכבת השנה מ 11 -חברות וחברים נציגי הארגונים ,מתוכם שלושה
חברים שאינן קשורים לארגון כלשהו בקהילייה )חברים בלתי תלויים( ומממלאי
מקום אשר מונו ע"י הארגונים למקרה שנבצר מחבר הנהלה לקחת חלק
בישיבת הנהלה.
רואה חשבון העמותה -מר אילן קמיל

ההנהלה קיימה השנה  6פגישות ,החל מספטמבר  2017ועד יוני 2018

השנה חלו שינויים בהרכב ההנהלה.
הצטרפו :
גדעון ון דר סלויס -יד דייויס
חיה ברש -חברה בלתי תלויה
אלפי פס -מרכז לחקר יהדות הולנד

אריה כהן -איילה
מרגלית שחם – מ"מ – אלה
מנחם פיליפסון ערמון -מ"מ -איילה
ריקי ון ראלטה -מזכיר ,חברה בלתי תלויה
עזבו :
תמר אלמור -חברה בלתי תלויה
עמירם קליין -אלה
רוני פולק -מזכיר
מיכה שמעוני
גדעון דולב – יד דייויס

חלוקת ההקצבות:
לסבב הזה הוגשו  22בקשות ,על ידי  7ארגונים.
מספר הבקשות שאושר עמד על 17
מספר הבקשות שנדחה עמד על 2
מספר הבקשות שבקשתן נמשכה ) ע"י המבקשים( עמד על 3
הוגש ערעור אחד לוועדת הערעורים שטופל ולא התקבל.

הבקשות נשלחו השנה בדוא"ל למשרד העמותה ועותק אחד במכתב רשום.
הבקשות הועברו לכל חברי ההנהלה בדוא"ל ,עוד לפני הדיון עליהן בישיבה.
כל חברי ההנהלה קבלו בדוא"ל טבלה שכללה את הסכומים שהארגונים בקשו,
ואת הסכום שאושר להם בסבב הקודם .
כל חבר נתבקש להגיש את ההצעה שלו להקצאה ,עוד לפני מפגש ההנהלה
שדן בבקשות.

בישיבת ההנהלה הוצגו ע"י הגזבר  3טבלאות:
טבלה שכללה את הסכום הממוצע של כל הצעה והצעה ,כולל ההצעה של
החבר לארגון אליו משתייך
טבלה שלא כללה סכום מוצע של חבר לארגון אליו הוא משתייך
טבלא המציגה את ממוצע שתי הטבלאות הראשונות ,ועל טבלה זו נערכה
ההצבעה
הבקשות בישיבה נדונו על כל בקשה ובקשה בנפרד ,וההצבעה על גובה
ההקצאה נערכה על כל בקשה ובקשה בנפרד!
זה המקום לציין שההבדלים בין שתי הטבלאות הראשונות ,הכללית
והמנוטרלת ,לא היו גדולים .עובדה המצביעה על אוביקטיביות חברי ההנהלה .
עמותה אחת הודיעה על סגירתה ויתרת הסכום שעמד לרשותה הוחזר לקופה
הכללית של . SCMI

מועד הגשת בקשות לפרויקטים חדשים לסבב  19יהיה ה 31-באוקטובר
. 2018

