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Van de voorzitter,
Voor u ligt het jaarverslag over de 15 ronde aanvragen. Enig jaren geleden is er besloten dat het
niet nodig is dat er een speciaal voorwoord van de voorzitter in het jaarverslag opgenomen wordt. 31
augustus a.s. zit mijn statutaire termijn erop en beëindig ik een periode van 8 jaar als voorzitter van
de SCMI. Het is mij een behoefte enige woorden te schrijven, zeker in een periode waarin er onrust
heerst in de kringen van de Joodse gemeenschap uit Nederland in Israël.
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Met dankbaarheid en een zekere mate van trots kijk ik terug op 8 jaar waarin ik voorzitter mocht zijn
van een bestuur waarvan de leden de afgevaardigden zijn van de Nederlandse Joodse organisaties in
Israël, aangevuld met een aantal onafhankelijke leden (mensen die geen bestuursfunctie in een van
de aangesloten organisaties hebben)
Ik schrijf ‘met dankbaarheid en met een zekere mate van trots’ vanwege het eenvoudige feit,
misschien heden ten dage niet zo’n eenvoudig feit, dat ik een organisatie verlaat



waar meningsverschillen op rustige en ter zake doende wijze besproken worden



waar vanaf de eerste vergadering afgesproken is, dat wij het met elkaar eens zijn, dat we het
oneens met elkaar kunnen en mogen zijn



waar de meeste leden, wellicht alle leden, niet alleen oog hebben voor de organisatie die zij
vertegenwoordigen , maar ook voor het belang van de hele gemeenschap
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waar er een strenge controle heerst op het financiële gedeelte van de activiteiten (welke in feite
het merendeel uitmaakt)



waar de bezwarencommissie de laatste jaren zo goed als werkeloos is (in 2014/2015 werd een
bezwaarschrift ontvangen, dat overigens afgewezen werd).



waar de subsidieverdeling vanaf dag 1 gepubliceerd wordt en te lezen is op onze website en waar
voor een ieder inzage bestaat in de financiële jaarverslagen.

Het in 2007 gekozen beleidsplan, dat sindsdien enge malen aangepast is, blijkt achteraf de garantie
te zijn dat er nog gelden zijn die onze gemeenschap tot ca. 2020 zullen kunnen dienen. Dit is bereikt
met veel samenwerking en wederzijds begrip van SCMI-bestuursleden en van de besturen van de
aangesloten organisaties.
Ik spreek mijn dank uit en wens mijn collegae succes en wijsheid in de komende (niet makkelijke)
jaren die voor jullie liggen.
Avraham (Albert) de Vries.

Jaarverslag en Besluiten
aangaande aanvragen over de 15de ronde die ingediend zijn tot 31.10.2014

Afkortingen en verklaringen
Maror = Morele Aansprakelijkheid Roof - en Rechtsherstel
SMO = Stichting Marorgelden Overheid
SCMI = Stichting Collectieve Marorgelden Israël
SPI = Stichting Platform Israël
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.

2

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.
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
Er is geen verandering ingetreden in de samenstelling van het bestuur. Het bestuur telt
negen 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.
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Bovendien telt het bestuur nog drie onafhankelijke leden, die geen zitting hebben in de
voornoemde besturen, al met al telt het bestuur 12 leden.
Het huidige bestuur:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Organisatie
Ajalah
Elah
Irgoen Olei Holland
Beth Juliana
Beth Joles
Center Research
Dutch Jewry
Jad Davids
Nini Czopp
Stipendium Fonds
Onafhankelijk
Onafhankelijk
Onafhankelijk

Status
Lid
Lid
Voorzitter
Lid
Lid
Penningmeester

Vertegenwoordiger
Ronnie Polak
Itzik Lahav
Awraham (Albert) de Vries
Jehudi Kinar
Jossy Beck
Itamar Engelsman

Lid
Secretaris
Lid
Lid
Lid
Lid

Shimon van Buren
Channa Rinat
Ze'ev de Levie
Amiram van Kloeten
Channa Bromberg
Micha Shimoni

De vertegenwoordigers van Elah - Itzik Lahav, I.O.H. – Avraham (Albert) de Vries,
Nini Czopp - Channa Rinat en plaatvervangend vertegenwoordiger van Beth Juliana –
David Eisenmann, beëindigen hun bestuursperiode aan het einde van de huidige ronde. Het
onafhankelijke lid - Amiram van Kloeten zal in december 2015 zijn bestuursperiode
beëindigen.

Ingediende en toegekende aanvragen
In deze ronde werden 19 aanvragen ingediend.
12 Aanvragen werden goedgekeurd voor het verlenen van een uitkering.
1 Aanvraag werd teruggetrokken.
6 Aanvragen werden afgewezen.
Bovendien werd één lening toegekend voor een periode van hooguit twee jaar.
Het totale bedrag dat in deze ronde door de organisaties aangevraagd werd voor de jaren
2015-2016 bedroeg NIS 6.850.000.
In de vorige ronde hebben de meeste organisaties gebruik gemaakt van de optie om een jaar
van te voren aanvragen in te dienen. Zodoende waren in de 14de ronde reeds NIS 5.020.500
verdeeld voor de Jaren 2015-2016. Volgens het beleidsplan van SCMI worden ieder jaar NIS
3.5 miljoen verdeeld. Dit betekent dus NIS 7 miljoen voor twee jaar. Volgens deze
berekening bleven er nog NIS 1.979.500 ter verdeling over voor de jaren 2015-2016. Op
grond van de opgedane ervaring in de vorige jaren zou dit bedrag toereikend zijn om te
beantwoorden aan de aanvragen van organisaties die niet een jaar vooruit een aanvraag
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hadden ingediend. Tot verrassing van het bestuur dienden organisaties die al uitkeringen
hadden gekregen in de vorige ronde nog eens aanvragen in voor andere projecten (over het
algemeen nieuwe), hetgeen weliswaar geoorloofd is, maar het het veroorzaakte het bestuur
niet weinig hoofdbrekens. De bestuursleden werden geïnstrueerd hun bestuur op de hoogte
te brengen van de situatie en hen voor te bereiden dat de toegekende bedragen veel lager
zouden zijn dan aangevraagd was. Eveneens stuurde de voorzitter een brief aan de
organisaties in dezelfde geest.
In een diepgaand debat waarin verscheidene mogelijkheden geopperd werden aangaande
de manier waaop de gelden verdeeld konden worden en welke overwegingen in aanmerking
genomen moeten worden, besloot het bestuur niet af te wijken van vastgestelde jaarlijkse
budget van NIS 3.5 miljoen en het geld te verdelen volgens het geldende beleidsplan. Dit
betekent dat de gelden in de eerste plaats tegemoet komen aan de behoeftes van de eerste
generatie shoah overlevenden.

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
gestemd over het toe te kennen bedrag voor iedere organisatie afzonderlijk. Aangezien alle
organisaties in de Nederlandse gemeenschap ook voor 2016 gelden toegekend hadden
gekregen, bestemd voor de core activiteiten, werd besloten dat er geen noodzaak bestaat
om geld over te laten voor 2016.
Tot 31 october 2015 kunnen projecten ingediend worden voor de jaren 2017-2018.

Bezwaarschriften
In deze ronde is één bezwaarschrift ingediend die afgewezen is door de bezwarencommissie.

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 2%. De totale
opbrengst van de investeringen tussen de jaren 2007 en 2014 bedroeg NIS 6,442,000.

Het financiële SCMI verslag voor 2014

5

Op 23 juli 2015 vond een vergadering plaats van het voltallige SCMI bestuur waarin de
accountant wederom het financiële verslag presenteerde, ditmaal voor het jaar 2014. Een
aantal punten werden hierin behandeld.
- Het resultaat van de investeringen ging door de algemene economische situatie in de
wereld en de rentevoeten van de verschillende landen opnieuw omlaag en het resultaat was
voor 2014 helaas slechts 2%. Gezien de beschreven omstandgheden hebben beide
inversteringsbedrijven goed werk verricht.
- Er werden dit jaar geen uitkeringen uit Nederland meer ontvangen en we verwachten ook
geen uitkeringen meer. Dit betekent dat het SCMI nog geld heeft voor ruim vier jaar van
uitkeringen, ervan uitgaande dat het beleid NIS 3.5 miljoen per jaar gehandhaafd zal
worden.
- Dit jaar had het SCMI een totaal inkomen uit investeringen van ca. de NIS 402,000.hetgeen betekent dat de Stichting sinds 2007 een inkomen heeft gehad van ca. NIS 6.6
miljoen.
- Eind 2014 had SCMI nog verplichtingen aan de verschillende stichtingen ten bedrage van
NIS 4.7 miljoen terwijl het bedrag dat nog vrij was om in de toekomst uit te keren NIS 19.2
bedroeg miljoen.
- SCMI blijft er naar streven om de kosten zo laag mogelijk te houden. Dit jaar is het gelukt
de jaarlijkse kosten, zonder het eenmalige project van het electronisch archief in acht te
nemen, met 7% te reduceren.
SCMI heeft financieël een goed jaar gehad alhoewel het duidelijk is dat er geen nieuwe
gelden meer binnen zullen komen en dat daarom SCMI binnen een periode van ongeveer 5
jaar zichzelf zal liquideren. In dit kader was een van de goedgekeurde projecten de
organisaties bij te staan bij het aanvragen en verkrijgen van financiële steun in binnen en
buitenland (fund raising). Helaas is dit slechts gedeeltelijk gelukt en waren we genoodzaakt
om het project te beëindigen. Een aantal stichtingen zullen op grond van verkregen ervaring
hier zelfstandig mee doorgaan.

Samenvatting van 15 rondes in getallen en bedragen
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SMO keerde de goedgekeurde bedragen uit voor rondes een en twee. De SCMI keerde
bedragen uit voor rondes 3-15. Ronde 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 1-15

Totaal aantal rondes 1-14
M = miljoen

1

Bestemd voor uitkeringen

2

Ontvangen aanvragen

3

Aantal
aanvragen

Ronde 15 betreft 2015-2016

Bedragen in
M NIS

Aantal
aanvragen

Totaal aantal rondes 1-15

Bedragen in
M NIS

72.7

Aantal
aanvragen

1.9

Bedragen in
M NIS

74.6

418

484.2

19

6.9

437

491.1

Door organisaties teruggetrokken

36

48.7

1

0.05

37

48.75

4

Voldeden niet aan de regels

37

49.9

0

37

49.9

5

Niet behandeld wegens

2

3.7

0

2

3.7

343

381.9

18

361

388.75

ontbrekende gegevens
6

Voldeden aan statuten en

6.85

uitkeringsregels
7

Uit eigen middelen en van derden

136.7

4.56

141.26
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Het bedrag verzocht van Maror

246.6

6.9

253.5
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Afgewezen aanvragen. Redenen
aan
de organisaties meegedeeld

116

10

Vooraf toestemming gekregen
voor
dekking uit het globale voorschot

15

11

Organisatie ziet af van uitkering,

2

186.6

0.1

6

1.6

122

0

15

0

2

0

8

188.2

0.1

het project wordt niet uitgevoerd
12

Aanvragen samengevoegd met

8

andere van dezelfde organisatie
13

Goedgekeurde aanvragen uitkeringen

202

69.5

12

2

214

1

0.15

54

71.5

uit Marorgelden
14

Ingediende bezwaren

53

15

Toegewezen bezwaren

16

3.3

0

16

Uitkeringen uit Maror-gelden, incl.

218

72.8

12

toegewezen bezwaren

8

2

16

3.3

230

74.8

a. Toegekende uitkeringen in de 15de ronde
Nr. Project Naam organisatie

Naam project

15/2060

Keren Meyuchedet Finanaciële Steun

15/2061

I.O.H.

Aliah Holland

15/2062

I.O.H.

Fundraising

15/2063

Nini Czopp

Core

15/2064

Nini Czopp

15/2065

Toekenning Toekenning Totaal
2015
2016
toegekend
75,000

75,000
-

20,000

20,000

250,000

250,000

500,000

Home care

52,500

52,500

105,000

Nini Czopp

Bezoek niet Hol. tehuizen

50,000

50,000

100,000

15/2066

Beth Joles

Vernieuwing airco

260,000

260,000

15/2078

Beth Joles

Verbouwing ingang

90,000

90,000

15/2067

Reut

Aktiviteiten Beth Bart

22,500

15/2068

Lochame Hagetaot Digitatie photos/video

15/2069

Jad Davids

Assistance Hollanders

15/2070

Machon Yahadut

15/2071

Beth Juliana

22,500

25,000

45,000
25,000

325,000

325,000

650,000

Bibliotheek en Core

47,500

47,500

95,000

Geestelijke begeleiding

30,000

Avraham (Albert) de Vries, voorzitter
Channa Rinat, secretaris
Itamar Engelsman, penningmeester
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30,000

