Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2018
van Irgoen Olei Holland (A.R.)
gehouden op dinsdag 18 juni 2019 in Beth Juliana, Herzliya
Aanwezig waren 65 personen, waarvan 62 stemgerechtigde leden

1. Opening
De voorzitter van de IOH, Gideon van der Sluis, opent om 16:45 uur deze Algemene
Ledenvergadering (hierna AV) en heet de aanwezige leden hartelijk welkom.
2. Verkiezing voorzitter van de vergadering
Shimon Vega wordt voorgesteld als dagvoorzitter van deze AV, hetgeen per acclamatie wordt
aangenomen.
Shimon neemt plaats aan de vergadertafel en stelt voor Chris Bonfeel als notuliste aan te nemen
De uitnodiging tot het bijwonen van deze AV is op tijd aan de IOH-leden verstuurd en de 62
stemgerechtigden aanwezig vormen het quorum. Het grote gezelschap van aanwezigen lijkt
Shimon een goed teken voor een goed jaar voor de IOH.
3.

Openingswoord van IOH-voorzitter, Gideon van der Sluis

Welkom iedereen! Met genoegen stel ik vast dat er een ruime opkomst is. Het is belangrijk om op
de AV uw stem te laten horen. Ook ben ik blij dat u het voorprogramma van de artiest en
gedachtelezer Gustavo heeft kunnen waarderen. Hopelijk kunnen we ieder jaar een act of luchtig
programma aan de AV toevoegen. Voordat ik verder ga, wil ik eerst een minuut in acht nemen
voor al onze leden die ons afgelopen jaar zijn ontvallen. ....יהי זכרם ברוך
Bij mijn aantreden als voorzitter, moesten meteen drastische besluiten genomen worden om op de
kosten te besparen. Het vorige HB had dit al in gang gezet door de Alija-begeleider op te zeggen.
Wij hebben besloten te verhuizen naar een kleiner kantoor, waardoor een significante
kostenbesparing gerealiseerd kon worden en hebben helaas ook afscheid moeten nemen van
Ariana Boeken-Rubin.
Ik wil mijn dank uiten aan de uitstekende samenwerking en goede werksfeer in het HB en DB het
afgelopen jaar. Het is fijn goede collega’s te hebben in het hoofdbestuur, een bestuur dat ook
open staat voor nieuwe ideeën. Zo is mijn initiatief om Martijn van der Kooy uit te nodigen met
enthousiasme ontvangen en we hebben maar liefst op 3 verschillende locaties lezingen over
Libanon kunnen organiseren inclusief enthousiaste medewerking van de ambassade. Mijn dank
gaat nogmaals uit naar de ambassadeur Gilles Beschoor Plug die zijn residentie beschikbaar
stelde voor een van deze lezingen.
In het bijzonder wil ik onze penningmeester André Boers danken voor zijn jarenlange inzet die
helaas heeft aangegeven af te treden om de bijzondere taak van voorzitter van het Raad van
Bestuur van Beth Joles te vervullen. Ik wens hem veel succes en vooral wijsheid toe. Gelukkig
heeft André aangegeven wel in het IOH-bestuur van Haifa te blijven en de nieuwe
penningmeester het komende half jaar te ondersteunen daar waar nodig. Hierbij biedt de IOH
André een boek aan met zijn favoriete onderwerp, de parasja van de week aan de hand van
voormalig opperrabbijn te Engeland, rabbijn Jonathan Sacks.
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Met het aftreden van André Boers en het actief worden van de afdeling het Zuiden is er plaats in
het hoofdbestuur voor 2 nieuwe bestuursleden. Het hoofdbestuur heeft 2 jonge bestuursleden
benaderd die graag bereid zijn in het team plaats te willen nemen. Natanja Slager en Binyamin
Tjong Alvares zullen zich zo meteen voorstellen.
Ik wil benadrukken dat het hier gaat om een aanvulling van het huidige bestuur en dat als zij zo
meteen met uw goedvinden gekozen worden, dit niet ten koste zal gaan van de ouderen onder
onze leden. Wij zullen onze oude vertrouwde activiteiten die u van ons gewend bent blijven
voorzetten.
Tot slot wens ik u allen een prettige vergadering toe en zoals altijd vernemen wij graag positieve
opbouwende kritiek waarbij immer op de bal maar niet op de man/vrouw zal worden gespeeld.
Reacties:
Albert de Vries meent dat de IOH zeker recht van bestaan heeft en zegt trots te zijn op wat de
IOH allemaal heeft gedaan voor de Nederlandse gemeenschap.
Tegenwoordig stijgt het antisemitisme in Europa wat een stijging van aliyah tot gevolg zal
hebben.
Malka Shamir-de Leeuw herinnert dat de hele IOH-gemeenschap uit vrijwilligers bestaat, ieder
spant zich in voor de goede zaak, men wil elkaar helpen.

4. Goedkeuring notulen AV 2017
De notulen van de Algemene Ledenvergadering 2017 d.d. 11/06/2018, zoals gepubliceerd op de
website, worden met algemene stemmen goedgekeurd.
5. Ingekomen stukken
Een emailbericht van Chaim Even Zohar, voorzitter van SCMI:
“Beste Gideon,
Bedankt voor het doorsturen van het jaarverslag.
Niet alleen dat het er heel mooi uitziet, de inhoud is indrukwekkend.
De I.O.H. doet enorm goed en belangrijk werk – en is en blijft de belangrijkste overkoepelende
organisatie in onze Nederlandse gemeenschap!
Yshar koach!
Ik wens jullie een hele geslaagde jaarvergadering!
Met warme groet, Chaim”
6. Hoofdbestuur
6.1. Algemene beschouwingen
Yossi Dotan:
Vraagt wat het Gil Hazahav- en Goldschmit fonds (tabel blz 18 Jaarverslag) inhouden.
André Boers legt uit dat het Gil Hazahav fonds uitgaven kan bekostigen, indien noodzakelijk,
voor de zeer oude leden, in de vorm van kwijtschelding of korting op de contributie en
deelnamekosten aan activiteiten.
Het Goldschmidt-fonds bestaat al 25 jaar dankzij een erfenis. Een aantal jaren geleden besloot het
Hoofdbestuur het geld in te zetten voor aliyah en klita projecten en bijzondere uitgaven.
“Peulot Liba” staat voor de kernactiviteiten van de IOH en de lopende kosten, zoals die ingediend
worden als project bij SCMI.
Yossi ziet graag een begroting, dat een kostenprognose voor 3 tot 5 jaar geeft en dat de leden
kunnen begrijpen. Reeds in de laatste AV verzocht Yossi een zodanig budget te publiceren voor
de leden van de IOH maar zijn suggestie is kennelijk niet aangenomen. Als gevolg hiervan wil hij
het HB geen decharge verlenen.
André stelt dat er wel degelijk een door het HB goedgekeurde begroting bestaat maar dat de
publicatie hiervan ontbreekt en geeft de suggestie aan het nieuw te verkiezen bestuur om de
begroting voor 2020 te publiceren en/of voor het aantal jaren waartoe het HB besluit.
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Gezien zijn jarenlange bestuurservaring, acht Barend Elburg publicatie van een begroting niet
noodzakelijk.

7. Het door de commissie van de fondsen uitgebrachte jaarverslag 2018
Het jaarverslag wordt per acclamatie goedgekeurd.
8. Goedkeuring Jaarstukken
8.1. Mondeling verslag van de penningmeester
Door scheidend penningmeester, André Boers:
Grote besparingen geïnitieerd die pas in de jaarcijfers van 2019 te zien zullen zijn.
Einde arbeidsovereenkomsten met de klita counseler en Ariane Boeken en schoonmaker plus
einde aan gemeenschappelijke kosten medehuurders in het grote pand in Te Aviv.
Tevens kostenbesparing op de post van “redactiesecretaresse’ van de Aleh, die nu op vrijwillige
basis verricht wordt door Chaya Brasz.
Hij dankt voor de uitstekende samenwerking met de leden van dit en het vorige bestuur onder
voorzitterschap van Ephraim Eisenmann, en kantoor en spreekt als zijn mening uit, dat Chris
Bonfeel haar taak als enige kantoor employee/manager op voorbeeldige en professionele wijze
vervult.
8.2. verslag van de Controlecommissie
Leden van de Controlecommissie zijn Salco Kleerekoper en Jacob Houdijk. De laatste legt zijn
functie neer.
Beide heren zijn helaas verhinderd om aanwezig te zijn maar hebben een schriftelijke verklaring
gegeven. De dagvoorzitter leest deze voor waarin de controlecommissieleden de AV aanbevelen
om de jaarstukken in woorden en cijfers goed te keuren.
8.3. Goedkeuring jaarstukken
André Boers verwelkomt CPA Vered Levie en dankt haar voor een prettige en waardevolle
samenwerking gedurende de laatste 5 jaar. Vered zegt geen opmerkingen te hebben voor deze
vergadering.
De jaarstukken 2018 in cijfers en woorden worden per acclamatie goedgekeurd.
9. Benoeming accountantskantoor
Het accountantskantoor Deloitte Brightman Almagor Zohar wordt per acclamatie herbenoemd
10. Decharge Hoofdbestuur
Met algemene stemmen verleent de vergadering het Hoofdbestuur decharge.
11. Verkiezingen
11.1. Verkiezing nieuwe kandidaten voor het HB
Op een verzoek vanuit de zaal stelt Natanja Slager zich voor:
Natanja maakte aliyah in 1993, studeerde bio informatica, werkte 15 jaar in management van start
ups en is sinds 1 jaar zelfstandig. Ze is getrouwd en heeft 2 kleine kinderen en is woonachtig in
Tel Aviv. Natanja heeft 10 jaar geleden al eens in het HB gezeten en is recent door Gideon
gevraagd opnieuw deel te nemen. Ze wil zich inzetten om de IOH relevant te maken ook voor
personen van haar leeftijd.
Binyamin Tjong Alvares, geboren in Suriname, opgegroeid in Nederland Hij studeerde economie
en werkte in de hightech en journalistiek. Hij is 19 jaar in Israël, getrouwd en heeft 5 kinderen in
de leeftijd van 2 tot 12 jaar. Het leek Binyamin leuk om met Nederlanders bezig te zijn.
Op een vraag van Dr. Hans Hartog, penningmeester afd Haifa/Noorden belooft Binyamin dat hij
zich zal verdiepen in de activiteiten van de verschillende afdelingen en de kosten die hiermee
gemoeid gaan.
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De twee nieuwe HBleden, Natanja Slager en Binyamin Tjong Alvares zijn per acclamatie
aangenomen
Op verzoek van dr. Hans Hartog verklaart de dagvoorzitter de status van Ini Lederer in het HB:
Ini is vorig jaar gekozen als plaatsvervanger van de afgevaardigde van de afdeling Haifa/Noorden
– de eerste vertegenwoordiger was André Boers. Omdat André zijn functie neerlegt, is Ini in dit
verenigingsjaar afgevaardigde in het HB
Scheidend penningmeester André Boers geeft een verklaring af omtrent zijn opstappen hoewel hij
vorig jaar voor 2 jaren is gekozen:
Enkele maanden geleden is André door Yossi Beck gevraagd om Yossi Beck op te volgen als
voorzitter van de Raad van Bestuur van Beth Joles. De IOH is 50 % aandeelhouder van Beth
Joles en als André penningmeester van de IOH zou blijven zou er een verstrengeling van belangen
kunnen ontstaan omdat de voorzitter van de Raad van bestuur niet kan rapporteren aan zichzelf.
André neemt deze nieuwe taak met veel liefde op zich, hij ziet de ouderhuizen als de pilaren van
onze Nederlandse gemeenschap.
André dankt zijn medebestuursleden en Chris voor de buitengewone samenwerking, André heeft
de IOH goed leren kennen als de overkoepelende stichting van de Nederlandse gemeenschap in
Israël die zijn vingers in vele andere stichtingen heeft.

11.2. Kandidaten voor de controlecommissie
Jacob Houdijk, het aftredende lid, wordt hartelijk bedankt voor het werk, dat hij enkele jaren heeft
gedaan.
De nieuwe kandidaat voor deze commissie, Ronny Bril stelt zich voor: Afkomstig uit Amstelveen
en na een economie/business studie in de VS naar Israël gekomen. Hij woont in Modi’in, is
getrouwd en heeft 6 kinderen (2 - 20 jaar).
Ronny had een aantal jaren geleden een functie in de commissie van de fondsen.
Ronny Bril en Salco Kleerekoper zijn per acclamatie aangenomen.
11.3. Verkiezing redactie van Aleh
Ya’akov Almor, Bart Berman, Chay Brasz, Rob Coopman en Eldad Kisch worden hartelijk
bedankt voor hun werk en per acclamatie aangenomen voor het komende jaar.
In de zaal wordt opgemerkt dat de digitale Aleh er bijzonder fraai uitziet maar dat er niets boven
een gedrukt exemplaar gaat, dat je in je hand houdt.
12. Rondvraag
Yossi Dotan wijst op een discrepantie: in de statuten staat dat ieder lid gerechtigd is om zich
kandidaat voor het HB te stellen; in par 3.3 van het HR staat dat bewoners van de ouderhuizen dat
niet kunnen.
Gideon antwoordt dat de statuten leidend zijn en het HR een aanvulling is op de statuten. In de
komende maanden zal hij een commissie inrichten die het HR opnieuw gaat bekijken.
Jetty Rosner oppert gezien de wens te bezuinigingen wellicht samenwerking kan worden gezocht
met een andere amoeta, zoals Elah, waardoor de zorg aan onze achterban verbeterd kan worden.
Er moet voor worden gewaakt dat we niet te kort gaan schieten met aandacht schenken aan onze
leden, op hoge leeftijd.
Chana Lems, olah chadasha uit 2016, wonend in Be’er Sheva. Zij werd bij aankomst op Natbag
opgevangen door Ariane hetgeen zij zeer waardevol vond. Chana is van mening dat personeel
voor aliyah en klita bijzonder nodig is.
Eliyahu Philipson stelt voor om in iedere afdeling een persoon te vinden, die zich bezig houdt met
klita.
Op de opmerking van Jehudi Kinar dat er geen afgevaardigde van de ambassade aanwezig is
antwoordt Andre dat de ambassadeur wel uitgenodigd is, zoals elk jaar Wellicht heeft het te
maken met de op handen zijnde wisseling van de wacht deze zomer.
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