Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2017
van Irgoen Olei Holland (A.R.)
gehouden op maandag 19 juni 2017 in Beth Protea, Herzliya
Aanwezig waren 42 personen, waarvan 41 stemgerechtigde leden
1. Opening
De voorzitter van de Irgoen Olei Holland (hierna IOH), Ephraim Eisenmann, opent om 16:00 uur deze
Algemene Ledenvergadering (hierna AV) en heet de aanwezige leden en Dhr. Willem Gommers,
tweede secretaris, administratieve en consulaire zaken in de Nederlandse Ambassade te Israël
hartelijk welkom.
2. Verkiezing voorzitter van de vergadering
Ephraim Eisenmann stelt Gideon van der Sluis (afdeling Jeruzalem) voor als dagvoorzitter van deze
AV, hetgeen per acclamatie wordt aangenomen.
Gideon v.d. Sluis neemt het voorzitterschap aan en stelt voor Ariane Boeken-Rubin als notuliste aan te
stellen, hetgeen eveneens per acclamatie wordt aangenomen.
Gideon stelt vast dat de uitnodiging tot het bijwonen van deze AV op tijd aan de IOH-leden is
verstuurd, dat de vergadering rechtsgeldig besluiten kan nemen en dat de 41 aanwezigen het
quorum vormen.
Voordat de dagvoorzitter het woord geeft aan de voorzitter van de IOH spreekt hij de wens uit dat het
een goede vergadering zal worden; hij stelt vast dat de AV deze keer niet in Beth Juliana plaatsvindt,
maar in de synagoge van Beth Protea, en spreekt de wens uit dat de vergadering, geinspireerd door
de plaats, vooral op inhoud gericht zal zijn, en niet op personen.
De dagvoorzitter geeft het woord aan Ephraim Eisenman, voorzitter van de IOH.
3. Openingswoord AV 2017-Voorzitter
Welkom allemaal! Voordat ik jullie zoals ieder jaar, verzoek op te staan om een minuut stilte in acht te
nemen voor de leden van de IOH die in 2016 zijn overleden, wil ik een paar woorden zeggen over een
lid dat 29 mei jl is overleden.Ruth Gillis  ז"לdie de laatste 10 jaar in Beth Juliana heeft gewoond. Ik
kende Ruth niet maar heb gehoord dat zij op vroege leeftijd gehandicapt is en veel operaties heeft
moeten ondergaan.
Ik hoorde ook dat er niemand Shiwwe voor haar heeft gezeten omdat er geen naaste familie bestond.
Dat is al een voldoende reden om haar hier te noemen, maar ik wil nog iets over haar vertellen. In een
van de Aleh’s die begin dit jaar verscheen deed ik een oproep aan alle leden om naast het
lidmaatschapsgeld nog een extra bedrag te geven aan de IOH, in verband met mindere inkomsten dit
jaar en de komende jaren. Helaas hebben maar weinig leden positief op deze oproep gereageerd.
Maar toen Chris in maart (twee maanden voor zij overleed) met Ruth sprak om het lidmaatschap te
betalen, reageerde zij spontaan en zij tegen Chris “ik betaal dubbel dan kan een familie die het zich
niet kan permiteren ook lid zijn”. Heeft zij toen al geweten dat zij er nu niet meer zou zijn? dat weet ik
natuurlijk niet. Maar het heeft mij wel geraakt, en daarom wil ik dit graag met jullie delen.
Mag ik u nu vragen om op te staan en een minuut stilte in acht te nemen......
יהי זכרם ברוך
Een speciaal welkom aan de heer Willem Gommers, tweede secretaris, administratieve en consulaire
zaken in de Nederlandse Ambassade, die dit jaar voor het eerst onze AV bijwoont. Dank voor je komst!
Dit is de eerste keer dat wij een AV hebben, zonder dat er verkiezingen plaatsvinden. Dat valt samen
met het feit dat wij de AV dit jaar niet in Beth Juliana konden houden.
Waarschijnlijk komt het door beide bovengenoemde redenen dat wij dit jaar minder deelnemers
hebben aan deze AV. Aan jullie die wel gekomen zijn veel dank!
Ik hoop dat jullie de tijd hebben gehad om het jaarverslag door te lezen. Ik ga natuurlijk niet alles wat
daarin staat herhalen.
Ik wil mij in de komende minuten concentreren op het heden en nog meer op de toekomst van de IOH.
De IOH
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Het aantal leden van de IOH vermindert. Deze trend is al jaren gaande, ondanks het feit dat wij ook
wel nieuwe leden krijgen, met name door het arriveren van nieuwe Oliem uit Nederland.
Het ziet er niet naar uit dat wij, op de conventionele wijze veel jongeren zullen kunnen aantrekken om
hierin verandering te brengen. Wij breken ons het hoofd over de vraag of dat met niet conventionele
middelen wel zou kunnen slagen, maar hebben daarop nog geen antwoord gevonden. Ik roep ieder
van jullie hier aanwezig, maar ook de leden die er vandaag niet zijn, op om met originele ideeën te
komen, die hierin veranderingen brengen.
Maar wij moeten toch reëel in de toekomst kijken en nadenken over de consequenties van dit geheel
voor de IOH op de langere termijn.
Financiën
Los van de dalende inkomsten als gevolg van het verminderd aantal leden, zal de IOH al dit jaar ook
beduidend minder subsidie ontvangen van de SCMI. Gedurende meer dan 10 jaar heeft de IOH
kunnen rekenen op belangrijke subsidies van de SCMI, de beheerder hier in Israel van de Marorgelden
, trouwens net zoals andere organisaties hier in Israel, die met Nederland verbonden zijn. Dat geld is
over een paar jaar echter op., en dus komt dat al dit jaar tot uitdrukking.
Dat eist van ons in eerste instantie, onze kosten zo veel mogelijk omlaag te brengen. Daar doen wij
zeker ons best voor.We controleren bij voorbeeld onder andere, of het versturen van de Aleh aan een
deel van onze leden per mail mogelijk is en besparend kan werken. Uit een recente enquete blijkt dat
maar een derde van onze leden, voorkeur geeft om de Aleh per mail te ontvangen. Anderzijds willen
wij de activiteiten voor onze leden, in de afdelingen, of bij een aantal landelijke evenementen niet
verminderen. Dat betekent dus dat wij ook nieuwe bronnen voor subsidies zullen moeten vinden. Daar
zijn wij dezer dagen mee bezig.
Het Aliya Klita project
Dit project loopt nu ongeveer 1 ½ jaar. Ik heb ben ervan overtuigd dat de kwaliteit van de hulp die wij
vandaag aan potentiële Oliem en Oliem geven op een veel hoger niveau staat dan in het verleden het
geval was. Dat komt zowel door de samenwerking met Telfed, als door het werk dat Dudy Jacobs,
onze Klieta medewerker daar verricht. Ik geloof niet dat het tot nu toe directe invloed heeft gehad op
het aantal mensen dat in deze periode op Aliya gekomen is. Wel geloof ik dat indien, om welke reden
dan ook, meer mensen in Nederland geïnteresseerd worden in Aliya, wij beter in staat zullen zijn dan in
het verleden om hun daarbij te assisteren.Ook bij dit project zullen wij zeker de kosten moeten afwegen
tegen de kwalitatieve service die wij door middel van dit project kunnen bieden.
Het Hoofdbestuur
Ik wil hier mijn collega’s in het hoofdbestuur bedanken voor het werk dat zij in het afgelopen jaar verzet
hebben en voor de uren die zij aan de IOH besteed hebben. Dit geldt speciaal voor mijn collega’s in het
Dagelijks Bestuur, André Boers en Marion Lefkowitz, met wie ik dit afgelopen jaar heel intensief heb
samengewerkt. Aan hen een extra dank!
Het voorzitterschap houdt mij dagelijks vrij intensief bezig. Naast irritaties hier en daar kan ik zonder
meer stellen dat het mij ook veel voldoening geeft. Ik heb in het hele land veel mensen leren kennen,
die ik anders waarschijnlijk nooit ontmoet had, en dat verrijkt mijn leven.
Desalniettemin is het mijn bedoeling dat het komende jaar, mijn laatste jaar als voorzitter zal zijn. Dat
betekent dat wij al in de loop van het komende jaar iemand willen vinden die deze taak zou willen en
kunnen overnemen. Over de vereisten van zo iemand naar mijn mening, wil ik hier maar 2 dingen
noemen: Hij/zij moet al een aantal jaren lid zijn van de IOH, en bereid zijn om tijd te geven aan deze
organisatie, vooral ten bate van onze leden.
Ook hier doe ik een beroep op jullie allen, om ons te helpen bij het vinden van een geschikte
kandidaat/kandidate.
Ik wens ons allen een geslaagde AV toe en een voorspoedig verenigingsjaar.
Dank jullie!
Gideon dankt Ephraim voor zijn openingswoorden.
4. Goedkeuring notulen AV 08/06/2016
De notulen van de Algemene Ledenvergadering over kalenderjaar 2015 d.d. 08/06/2016, zoals
gepubliceerd op de website van de IOH, worden per acclamatie vastgesteld.
5. Ingekomen stukken
Er is één ingekomen brief van Albert de Vries. Albert geeft aan niet uit kwaadheid afwezig te zijn, maar
vanwege zijn verblijf in het buitenland. De aanwezigen kunnen inzage hebben om de brief volledig te
lezen.
6. Hoofdbestuur
6.1 Algemene Beschouwingen
Het Jaarverslag (hierna JV) is gepubliceerd op de website van de IOH en kon door geinteresseerde
leden worden opgevraagd bij het kantoor van de IOHvan de IOH.
Yossi Dotan:
Yossi heeft nog nooit in een JV van de IOH gelezen wat het beleid is betreffend IOH
vertegenwoordigers in andere organisaties. Deze vertegenwoordigers moeten weten wat het standpunt
is van de IOH inzake verschillende onderwerpen.
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Als voorbeeld noemt Yossi de fout in de financiële jaarstukken van Jad Davids, hetgeen heeft geleid tot
het vertrek van de voorzitter van Jad Davids. Yossi is van mening dat de accountant verantwoordelijk
gesteld had moeten worden, en dat de IOH vertegenwoordiger in het Jad Davids bestuur dit punt naar
voren had moeten brengen.
Ook wat betreft het onderzoek naar de verdachtmaking van verdwenen MARORgelden wil Yossi weten
of er een duidelijk beleid is.
Gideon van der Sluis: Hij is nu de nieuwe voorzitter van Jad Davids en het punt dat Yossi naar voren
brengt wat betreft de verantwoordelijkheid van de accountant wordt inderdaad nu in Jad Davids
besproken.
Ephraim: Er is gesproken over ontslag van de accountant van Jad Davids. De drie voorzitters die zitting
hebben in het bestuur van Jad Davids (voorzitters van IOH, Beth Juliana en Beth Joles) hebben hun
mening geuit en verslag gedaan aan hun besturen,en ook 2 keer via een IOHmail de gemeenschap op
de hoogte gebracht van de beslissingen die gezamelijk genomen zijn.
In het Hoofdbestuur (hierna HB) wordt verslag gegeven over alles wat er gebeurt in de besturen van de
instanties waarin IOH vertegenwoordigers zitting hebben.
Het SPI heeft besloten en beloofd met meer openheid te werken en het HB van de IOH is van mening
dat er meer verslag gegeven moet worden over SPI zaken (van de kant van SPI zelf).
6.2 Het Huishoudelijk Reglement 2017 (hierna HHR)
Ephraim: Alle voorgestelde veranderingen zijn nu doorgevoerd met de geweldige hulp van Yossi
Dotan, waarvoor Ephraim zijn dank uitspreekt. Het HHR is nu duidelijk en logisch geformuleerd en
Ephraim spreekt de hoop uit dat het HHR in de komende jaren niet meer ter discussie zal staan.
7. Jaarverslag Keren Mejoechedet (hierna KM) en Leningsfonds (hierna LF):
Yossi Dotan:
Yossi heeft uit het JV begrepen dat het LF ongeveer NIS 615,000 in contanten heeft en vraagt of er
niet meer leningen gegeven kunnen worden. Ook vraagt Yossi of de leningen gekoppeld zijn aan de
Israelische Index.
Marc Boaz (KM en LF commissies) antwoordt: Vanaf begin 2017 zijn er al meer leningen verstrekt dan
in dezelfde periode vorig jaar.
Alle leningen zijn renteloos en alleen als de Index positief is, zullen de leningen eraan gekoppeld
worden. Zolang de Index negatief is, wordt er geen rekening gehouden met de Index.

8. Goedkeuring jaarstukken
8.1 Mondeling verslag penningmeester (André Boers)
In 2017 en 2018 zal de IOH veel minder geld krijgen van SCMI (Marorgelden) dan in voorgaande jaren.
De vergrijzing en veroudering van de IOH gaat verder, er zijn minder betalende leden, en de kosten
van de afdelingsactiviteiten gaan omhoog.
Barend Elburg: Heeft het financieel jaarverslag gelezen en zag dat de IOH een paar miljoen op de
bank heeft staan. Hij vraagt zich af of er dus een reden is om over een tekort aan geld te praten.
Tweede opmerking van Barend: er is al vaak getracht externe bronnen aan te spreken om de financiele
situatie van de IOH te verbeteren. Als dat nu weer gebeurd, wenst hij deze poging veel sukses.
Derde opmerking van Barend: Wat is het Keren Melagot (genoemd in het financiele JV)?
Antwoord penningmeester IOH (André Boers):
De IOH heeft 4 miljoen in bezittingen en die zijn verdeeld als volgt:
-een deel van het bedrag zijn de fondsgelden van KM en LF
-de IOH heeft op het ogenblik wat kapitaal op de bank staan—en volgt de analogie van de 7 vette en 7
magere jaren.
-een deel van het kapitaal wordt gebruikt voor de “Gil HaZahav” groep (oudere IOH leden die niet meer
in staat zijn contributie te betalen maar die wel worden aangehouden als leden, en dus geld kosten).
-een deel van het kapitaal is het Goldschmid Fonds, dat het Aliya en Klita project financieert.
Keren Melagot: na de opheffing van het Stipendiumfonds is er NIS 150.000 (gelden die nog bij het
Stipendiumfonds stonden) overgedragen aan de IOH , die op zijn beurt de gelden heeft overgebracht
naar KM waar een Keren Melagot is opgezet.
Yissachar Polak geeft verdere uitleg: de NIS 150.000 zijn afkomstig van het
Dr. Henriette Boasfonds, dat een onderdeel was van het Stipendiumfonds.
Marc Boas: Het Keren Melagot is een leningsfonds voor studies in erkende sudieinstituten
(universiteiten, michlalot en cursussen bij erkende instituten)
Hans Hartog: penningmeester afdeling Haifa (in het verre verleden ook lid van het HB). Hij begrijpt dat
er minder geld van SCMI naar de IOH komt, maar het is niet zo dat er helemaal geen geld komt.
Hij heeft in zijn afdeling (Haifa) veel klachten gekregen over de verhoging van de contributie (NIS 275
voor 2017). De meeste leden zijn bejaard, en bejaard zijn kost ook geld en bejaarden hebben steeds
minder geld. Hij pleidt ervoor om oudere mensen en bewoners van ouderhuizen meer flexibaliteit te
geven. Een alleenstaande bejaarde betaalt hetzelfde als een bejaard echtpaar.
Antwoord van André Boers: De inkomsten van SCMI zijn in 2017-18 met
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NIS 400.000 gekelderd.
Wat de contributie betreft: twee jaar geleden was de contributie verlaagd van
NIS 275 naar NIS 250. Nu is de contributie weer NIS 275, zoals het twee jaar geleden was. De leden
van de IOH weten dat als zij moeite hebben om de contributie te betalen, zij met het kantoor kunnen
bellen waar diskreet een oplossing wordt gevonden.
Yossi Dotan: In de index van het financieel JV noemen de accountants een appendix, maar die
appendix zit er niet bij.
André Boers: deze appendix gaat over de salarissen van de IOH medewerkers en wordt nooit publiek
gemaakt.
Yossi Dotan: In het verleden was er een speciale appendix bij het financiele JV over de ontwikkeling
van het IOH kapitaal. Deze tabel was opgezet omdat donateurs in Nederland het financiele JV niet
konden begrijpen. Waarom is deze appendix niet bij dit JV?
Vered Levi (DeLoitte accountants) antwoordt dat er niet om deze appendix gevraagd was, en dat als
men dit wil, zij het alsnog zal verzorgen..
Volgend jaar komt de appendix weer bij het financiele JV.
Yossi vraagt om opheldering van enkele zaken zoals een pragraaf in het financiele JV dat over
wisselkoersen gaat.
Opheldering van Andre Boers: vorig jaar stond er nog een bedrag in Euros op de bank. Er is gewacht
op een gunstige koers en eerder dit jaar zijn de Euros verkocht.
Yossi Dotan overlegt persoonlijk enkele technische zaken met Vered Levi, oa. dat de NIS 115,000 van
het Goldschmid Fonds de definitie van  קרן יעודmoet krijgen, aangezien deze gelden alleen voor het
Aliya en Klita project zijn.

8.2 Verslag van de Controlecommissie De brief van de Controlecommissie wordt voorgelezen (in
het Hebreeuws).
De inhoud van de brief: de Controlecommissie heeft gewerkt volgens de wet van de Staat Israël, alle
stukken zijn gecontroleerd en juist en wettelijk bevonden, alle vragen zijn naar tevredenheid
beantwoord, alle notulen van het DB en het HB zijn ontvangen en de commissie beveelt de AV aan de
financiele jaarstukken in zijn geheel goed te keuren.
8.3. Goedkeuring jaarstukken 2016
De jaarstukken in woorden en cijfers worden per acclamatie goedgekeurd.
9.
Voorstel tot herbenoeming accountantskantoor Deloitte Brightman Almagor Zohar
Het accountantskantoor is per acclamatie herbenoemd door de AV, en Vered Levi wordt hartelijk
bedankt voor haar inspanning en werk.
10. Décharge Hoofdbestuur
Er zijn geen verkiezingen deze AV.
Er wordt alleen décharge verleend aan het HB over de jaarstukken van 2016.
11. Verkiezingen
11.1 Verkiezingen nieuwe leden KM en LF commissie
Nieuwe leden in de LF commissie zijn: Tuvia Sprecher (tevens penningmeester LF), Mirjam
Herschkovitz en James Loewenstein.
Yossi Dotan:wil graag kennis maken met Tuvia Sprecher.
Tuvia Sprecher: Tuvia (voorheen Theo) Sprecher, uit Rotterdam afkomstig, sinds 1971 in Israël.
Gepensioneerd van de electro-optische industrie.
11.2 Verkiezing van de Controlecommissie
De leden van de Controlecommissie hebben zich herkiesbaar gesteld en zijn herbenoemd.
11.3 Verkiezing van de Aleh Redactie
De leden van de Aleh redactie hebben zich herkiesbaar gesteld en zijn herbenoemd.
12. Rondvraag
Milly de Boer: Opmerkingen over de Aleh:
Milly weet zeker dat de redactie van Aleh zijn best doet om elke keer een leuke en interressante Aleh
op tafel te brengen. De Aleh is er vooral voor de oudere leden – mensen die langer in Israël wonen dan
zij ooit in Nederland hebben gewoond. Het is storend dat er bijvoorbeeld in de laatste Aleh (omstreeks
Pesach en de Nationale Feestdagen) met geen woord werd gerept over Yom HaShoa en/of Yom
HaZikaron en/of Yom Ha’Atzmaut.
Een ander punt dat Milly stoort is dat zij had voorgesteld in de laatste Aleh een interview te plaatsen
met een welbekende Nederlandse 99jarige hier in Israël. Zij kreeg een onaardig en cynisch antwoord
op dit voorstel. Milly is van mening dat iemand die iets voorstelt voor de Aleh, niet degene moet zijn die
het uitvoert; daar is de redactie voor.
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