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Marorgelden voor collectieve doelen t.b.v.
de uit Nederland afkomstige gemeenschap in Israel.

Besluiten over aanvragen van de eerste verdeelperiode
(Dit bericht en meer informatie zijn ook te vinden in de website www.scmi.org.il)
(gebruikte afkortingen: M = miljoen, NIS = New Israeli Shekel, SMO = Stichting Marorgelden Overheid in Nederland,
KIII = Kamer III van de SMO, SCMI = Stichting Collectieve Marorgelden Israël, SPI = Stichting Platform Israel)

Inleiding
Hierbij wordt voor de eerste keer verslag gedaan van de bestuurswerkzaamheden en de besluiten over
de aanvragen voor uitkeringen uit de Marorgelden voor collectieve doelen ten behoeve van de uit Nederland
afkomstige gemeenschap in Israel.
Voor het beheer en de verdeling van de Marorgelden voor collectieve doelen ten behoeve van de uit
Nederland afkomstige gemeenschap in Israel zijn verantwoordelijk:
a. de Stichting Marorgelden Overheid (SMO) via haar orgaan genaamd “Kamer III” voor de Marorgelden
afkomstig van de Nederlandse overheid,
b. Stichting Collectieve Marorgelden Israel (SCMI) voor de Marorgelden afkomstig van de Nederlandse
banken, verzekeraars en effectenbeurs (de private sector).
Aparte administratie en rapportage zijn nodig zolang over de overheidsgelden.via de SMO toezicht wordt
gehouden door de Minister van Financien in Nederland. Voor het beheer en de verdeling zelf is één bestuur
gevormd, dat momenteel 18 leden telt, 13 afgevaardigden van organisaties van (ex-) Nederlanders in Israel
(1 per organisatie) en 5 onafhankelijke leden eveneens uit Israel, allen benoemd door de Stichting Platform
Israel (SPI), die sinds enkele jaren als dakverband van de organisaties van uit Nederland afkomtigen in Israel
fungeert. Dit bestuur, gewoonlijk aangeduid als Kamer III/SCMI, fungeert voor alle bestuurlijke aspecten als
een personele unie, d.w.z. dezelfde personen zijn lid van het bestuur van Kamer III én van SCMI en hebben
dubbele bevoegdheid. Zo is het voor de organisaties niet relevant bij welke van de twee bronnen van
Marorgelden zij zullen aanvragen.
Van de totale Marorgelden die in het jaar 2000 door de Nederlandse overheid, banken, verzekeraars
en Amsterdamse effectenbeurs betaald werden (ca. € 324 M) is inmiddels ca. 80 % in drie betalingen
uitgekeerd aan individuele personen die aan de relevante criteria voldeden, en is ca. 20% bestemd voor
collectieve doelen binnen de Nederlands-Joodse gemeenschap via organisaties, waar ook ter wereld. Hiervan
is 26% (ca. € 16.6 M + bijkomende rente) bestemd voor collectieve doelen t.b.v. de uit Nederland afkomstige
gemeenschap in Israel. Dit verslag heeft alleen hierop betrekking.
Volgens de reglementen kunnen voor deze uitkeringen twee maal per jaar (t/m 30/6 en t/m 31/12
aanvragen worden ingediend. Dit verslag betreft de aanvragen die t/m 30 juni 2003 werden ingediend.
Het bestuur werkte volgens de statuten, reglementen en het beleidsplan, die o.a. te vinden zijn in de
website www.scmi.org.il
In dit eerste verslag wordt wat dieper ingegaan op de regels en werkwijzen. Onderstaande uitleg over
de toekenning en vooral over de afwijzing van bepaalde projecten is mede bedoeld als positieve leidraad voor
toekomstige aanvragen. Het bestuur is voor een zo ruim mogelijk en welwillend beleid.
Aan statuten, reglementen en beleidsplan zijn de volgende beginselen ontleend:
• Het voor collectieve doelen beschikbare bedrag zal de gemeenschap vele jaren ten goede komen.
• Uitkeringen zijn voor collectieve doelen voor de uit Nederland afkomstige gemeenschap in Israel, uit
te voeren in Israel, op het gebied van
cultuur; educatie; religie; welzijn; zorg; sport en recreatie; externe belangenbehartiging; herinnering;
veiligheid; wetenschappelijk onderzoek; immigratie en inburgering.
• Collectieve doelen worden verwezenlijkt door organisaties (rechtspersonen).
• Uitkeringen mogen alleen gedaan worden aan organisaties zonder winstoogmerk.
• De uitkeringen zijn voor projecten met eenmalig karakter of met een duur van maximaal 4 jaar.
• In iedere volgende periode kan een organisatie aanvullende aanvragen indienen voor lopende
projecten of nieuwe aanvragen voor nieuwe projecten.
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Besluiten over toe- of afwijzen van een uitkering worden niet door het dagelijks bestuur, maar
uitsluitend door het hele bestuur genomen.
In de eerste twee jaar mag tot 50% van het beschikbare bedrag uitgekeerd worden, ca. 25% voor
aanvragen ingediend t/m 30/6/03 en ca. 25% voor de twee volgende periodes samen (aanvragen
ingediend t/m 31/12/03 en 30/6/04).
Tegen een bestuursbesluit kan bezwaar aangetekend worden. Een bezwarencommissie onderzoekt het
bezwaar en adviseert het bestuur.

De eerste aanvraagperiode
Omdat de uiterste zorgvuldigheid voorop stond en het voor ons allen de eerste keer was, vereiste deze ronde
relatief veel tijd van voorbereiden en vergaderen over de uitwerking van methodes en werkwijzen, nog voordat
met de bespreking van de aanvragen zelf begonnen werd.
•
•

•

•
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•
•

•
•

De aanvragen die niet aan de reglementen voldeden, werden afgewezen; zij werden “niet-ontvankelijk”
verklaard.
Aanvragen werden afgewezen wegens een of meer van de volgende redenen:
o Het project had geen betrekking op de gemeenschap van uit Nederland afkomstigen in Israel.
o Uit Nederland afkomstigen, waarvoor de Marorgelden bedoeld zijn, vormden slechts een hele kleine
minderheid van de doelgroep van het project.
o Het project werd door een organisatie met winstoogmerk ingediend.
De organisatievorm van veel kibboetsiem blijkt, volgens ingewonnen juridisch advies, niet overeen te
komen met de definitie van een “organisatie zonder winstoogmerk”. (Door de aangevraagde
activiteiten onder te brengen in, met kibboetsiem e.d. gelieerde, stichtingen zonder winstoogmerk,
kunnen projecten in principe wel in aanmerking komen voor een uitkering uit de Marorgelden voor
collectieve doelen).
o De behoefte aan het gestelde doel was helemaal niet, of niet overtuigend genoeg, aangetoond.
o Er werd aangevraagd voor een door het bestuur niet primair geacht doeleinde.
o De aanvraag was, ondanks herhaalde verzoeken aan de aanvrager, onvoldoende gedocumenteerd.
Alle overige aanvragen beantwoordden aan de statuten en reglementen; zij waren “ontvankelijk”.
Van al deze aanvragen werd door een extern financieel deskundige een analyse gemaakt waarin hij
aandacht besteedde aan de financiële kracht van de aanvragende organisatie en de door hem berekende
reële kosten van het project, die niet altijd overeenkwamen met de door de organisatie zelf opgegeven
kosten.
De bespreking van iedere “ontvankelijke” aanvraag bestond uit twee delen:
a. Wel/niet een uitkering toekennen (met argumenten voor en tegen) b. Indien wel, voor welk bedrag,
welke termijn en met welke eventuele speciale voorwaarden.
Op 5 februari 2004 werden deze besluiten definitief vastgesteld.
Alle toe- en afwijzingsbrieven werden op 17 februari 2004 per aangetekende post verstuurd.
Omdat het deels om Nederlandse overheidsgelden gaat, werden de vergaderingen van Kamer III/SCMI
bijgewoond door een lid van het SMO bestuur, de directeur van Marorbureau Nederland en als waarnemer
namens het Nederlandse Ministerie van Financien een hoge afgevaardigde van de Nederlandse Ambassade
in Israël.
Alle vergaderingen werden voorbereid door het dagelijks bestuur en de bureaustaf. De bestuursleden
hadden alle vergaderstukken ruim tevoren voor bestudering en beoordeling ontvangen.
Bij de vergaderingen werden de algemeen gebruikelijke vergaderregels, zoals spreek- en stemrecht, in acht
genomen. De grootte van het bestuur, 18 personen met stemrecht, werkte wel enigszins vertragend, maar
de vertegenwoordiging van de verschillende organisaties in de gemeenschap droeg bij aan de brede
besprekingen van diverse opvattingen en heeft in de praktijk zijn waarde bewezen. Ook de samenwerking
van afgevaardigden van organisaties en onafhankelijke bestuursleden als één goed functionerend bestuur,
is het vermelden waard. De besluiten werden, in goede sfeer en met de algemene doeleinden voor ogen,
genomen. Hierbij zij vermeld, dat de afgevaardigde van een organisatie niet aanwezig was bij de
bespreking en stemming over de door de eigen organisatie ingediende aanvraag.

2

Samenvatting in aantallen en bedragen
A Algemeen overzicht
1.

Totaal nominaal bedrag van de Marorgelden bestemd voor collectieve
doelen t.b.v. de Nederlands - Joodse gemeenschap in Israël gedurende
vele jaren

ca. € 16.6.M,
nu meer dan
NIS 90 M

2.

Van dit totale bedrag werd bestemd voor uitkering in de 1e
uitkeringsperiode aan aanvragen die t/m 30.6.03 werden ingediend

ca. NIS 20 M
Aantal
aanvragen
78

Bedragen
in NIS
129.5 M

3.

Aanvragen die t/m 30.6.03 werden ingediend

4.

Aanvragen die door organisaties werden teruggetrokken

4

ca. 1 M

5.

Niet ontvankelijke aanvragen die werden afgekeurd, als strijdig met de
statuten en uitkeringsregels, zoals die algemeen te raadplegen zijn, o.a.
in www.scmi.org.il

16

14.2 M

6.

Ontvankelijke aanvragen (voldeden aan statuten en uitkeringsregels)

58

114.3 M

7.

Waarvan dekking door co - financiering door bijdragen uit eigen
middelen en van derden

32.0 M

8.

Waarvan aangevraagd van de Marorgelden voor collectieve doelen

82.3 M

9.

Reele kostprijs volgens berekening van de externe deskundige

46.8 M

10.

Afgewezen aanvragen. Redenen medegedeeld aan de organisaties zelf

30

27.9 M

11.

Goedgekeurde aanvragen – uitkeringen uit Marorgelden

28

18.9M aan
uitkeringen
en 1 lening
van 3M

B Verdeling goedgekeurde projecten per terrein
Terrein
Zorg
Welzijn
Educatie
Herinnering
Cultuur
Wetenschappelijk onderzoek
Religie
Totaal

Aantal
projecten
7
5
1
7
5
2
1
28

Percentage
65.1%
17.6%
7.4%
5.0%
3.0%
1.7%
0.2%
100.0%

Overeenkomstig de wens bij de besteding van de Marorgelden om bij voorkeur aandacht te besteden aan de
behoeften van de overlevenden van de Sjoa, werd in deze eerste verdeelronde aan projecten op het gebied van
welzijn en zorg, voornamelijk voor de oudere overlevenden van de Shoa, 82.7% van het uitgekeerde bedrag
bestemd.

3

C. De goedgekeurde projecten (in alfabetische volgorde van naam organisatie)

organisatie
1 Amutat Leeuwarden
2 Beth Joles

proj. nr
project naam
03-040 Restauratie gewijde voorwerpen
03-021 Verbouwing eetzaal, salon, plan voor nieuwe
verpleegafdeling in detail klaarmaken

3 Beth Juliana

03-015 Herbouw 25 jaar oude vleugel (2.5 etages
woningen en 1 etage verzorgingsafdeling)

4 Beth Theresienstadt
5 Center Dutch Jewry
6 Center Dutch Jewry

03-039 Modernisering museum
03-049 Symposium 2004
03-050 In kaart brengen van materiaal in Israëlische
archieven over Ned. Joden en Jodendom
03-053 Digitaliseren van op bandjes vastgelegd
historisch materiaal

Herinnering
Cultuur
Wetensch.
onderzoek
Herinnering

100,000
97,000
130,000

eenmalig
eenmalig
eenmalig

60,000

eenmalig

8 Center Dutch Jewry

03-054 Genealogie project

187,750

2 jaar

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

03-029
03-030
03-035
03-006
03-010
03-011
03-013
03-076
03-078
03-004

Wetensch.
onderzoek
Zorg
Welzijn
Cultuur
Cultuur
Welzijn
Cultuur
Welzijn
cultuur
Welzijn
Zorg

7 Center Dutch Jewry

Elah
Elah
Elah
IOH
IOH
IOH
IOH
IOH
IOH
Jad Davids

Psychotherapie
Community netwerk
Jubileum Conferentie 2004
Moderniseren en uitbreiden van het blad Aleh
Coordinator activiteiten
Jom Holland 2003
Keren Mejuchedet – Noodfonds
Moderniseren website
Intensiveren contactgroepen
Voor steun bij entreegelden en/of
pensiongelden ouderhuizen, homecare

terrein
Religie
Zorg

Bijdrage uit
Maror
gelden
periode van
in NIS
het project
28,500
eenmalig
1,300,000
eenmalig

Zorg

19 Jer. center public
affairs

03-056 Boek in het Engels over het recente restitutie- Herinnering
gebeuren in Nederland

20
21
22
23

03-028
03-023
03-024
03-079

Lochamei Hagetaot
NINIemz
NINIemz
NINIemz

Restauratie voorwerpen en digitaliseren
Herinnering
Thuishulp voor oudere hulpbehoevenden
Zorg
Thuishulp voor chronische patienten
Zorg
Zorg
Homecare - het landelijke netwerk van sociaal
werkers

1,500,000
2,000,000
200,000
150,000
200,000
117,000
500,000
20,000
330,000
3,896,000

3 jaar
4 jaar
eenmalig
2 jaar
2 jaar
eenmalig
2 jaar
eenmalig
4 jaar
4 jaar

100,000

eenmalig

200,000
456,000
200,000
2,000,000

4 jaar
4 jaar
4 jaar
4 jaar

300,000
1,400,000

4 jaar
4 jaar

24 Re'ut - Beth Barth
25 Stipendum Fonds

03-063 Culturele activiteiten in het ouderhuis
03-014 Stipendia voor universitaire en andere studies
na de middelbare school

26 Westerweel group

03-059 Documentaire film over de groep en leden

Herinnering

80,000

eenmalig

27 Westerweel group
28 Yad Vashem

03-061 Opzetten website
03-022 Catalogiseren en digitaliseren van 16.000
dossiers uit en over Joods Nederland

Herinnering
Herinnering

14,000
400,000

eenmalig
4 jaar

Totaal Uitkeringen in NIS, bijna geheel uit
gelden onder beheer van de SMO
Totaal Lening in NIS, geheel uit gelden
onder beheer van de SCMI

Welzijn
Educatie

eenmalig
3,000,000
3,000,000 lening 4 jaar

18,966,250
3,000,000

Tel Aviv, juli2004, tammoez 5764

Stichting Collectieve Marorgelden Israël,
mr. Ilana Braaf – Snir, voorzitter

Barend Elburg, secretaris
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