Notulen van de virtuele Algemene Vergadering van de IOH
gehouden op dinsdag 11 mei 2021 om 17:00 uur
1. Opening van de Algemene Vergadering
De voorzitter van de IOH, Gideon van der Sluis, opent de bijeenkomst en spreekt er zijn
vreugde over uit iedereen hier te zien.
2. Verkiezing dagvoorzitter en benoeming notulist
Gideon stelt voor Natanja Slager te verkiezen als dagvoorzitter en Ini Lederer als notulist
te benoemen. Beiden worden met algemene stemmen gekozen waarop Gideon het
woord geeft aan Natanja.
Natanja heet alle aanwezigen welkom, bedankt voor het inhaar gestelde vertrouwen en
stelt zich in het kort voor.
3. Openingswoord van de voorzitter van de Irgoen Olei Holland
Alvorens zijn openingsrede te beginnen wil Gideon even stil staan, niet alleen bij de
Nederlanders maar bij allen in Israël die nu te maken hebben met beschietingen van
raketten en in de schuilkelders moeten vluchten. Hij spreekt de hoop uit dat er snel
weer rustiger tijden zullen aanbreken.
Hierop verzoekt hij een minuut stilte voor alle leden die ons in het afgelopen jaar zijn
ontvallen. יהי זכרם ברוך
Het afgelopen jaar was door de corona een moeilijk jaar maar hij heeft hierdoor ook de
leden van de IOH van hun beste kant leren kennen. Hij is trots op de Nederlandse
gemeenschap die de helpende hand heeft geboden aan een ieder die dit nodig had,
zodat het niet alleen een moeilijk maar ook een mooi jaar was.
Vergaderingen moesten per zoom gehouden worden en de gewone activiteiten konden
helaas niet plaats vinden. Ook in de toekomst zullen de zoom-bijeenkomsten blijven
bestaan, naast andere activiteiten. Zo kan hij zich voorstellen dat bijv. de
Cleveringalezing, behalve bij een fysieke bijeenkomst ook per zoom te volgen zal zijn. Hij
hoopt dat binnenkort de gewone activiteiten weer hervat kunnen worden; morgen zal
bij de afdeling Jerusalem weer de eerste koffiemiddag plaats vinden met meer dan 30
aanmeldingen.
Ook wat betreft het financieel beleid kijkt Gideonterug naar een uitstekend jaar; we
hebben het jaar met een positieve balans afgesloten en met goed beleid zal de IOH nog
10 jaar verder kunnen. Voor de verdere deatils verwijstl hij naar de penningmeester en
de accountant die later aan bod komen.
Bij dezen dankt hij de redactie van de Aleh voor hun inzet; zij zijn allemaal vrijwilligers
en verrichten uitstekend werk.
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Ook dankt hij de leden van het HB voor de prettige samenwerking en Chris die
gedurende het moeilijke coronajaar alleen het kantoor beheerde en last but not least
dank aan de vrijwilligers van de afdelingsbesturen. De Nederlandse gemeenschap kan
altijd nog meer vrijwilligers gebruiken en aanmeldingen zijn zeer welkom.
Met de wens voor een prettige voortzetting van deze avond sluit hij zijn woorden af.
4. Goedkeuring notulen AV van 28 juli 2020
De notulen worden unaniem goedgekeurd.
5. Ingekomen stukken
Er zijn 2 ingekomen stukken:
a) Van de heer David Eisenmann: kan niet aanwezig zijn maar wil zijn waardering
uitspreken voor het IOH-bestuur dat tijdens het coronajaar alles gedaan heeft leden
te helpen.
b) Een 2 dagen geleden ontvangen “motie van wantrouwen” die nog niet in het HB kon
worden besproken.
6. Hoofdbestuur
Het jaarverslag, zijn hierover op- of aanmerkingen?
6.1 algemene beschouwingen
Milly de Boer: vorig jaar werd haar door de voorzitter het erespeldje van de IOH beloofd
voor haar 10 jaar werk in het bestuur van het Davids fonds maar zij heeft het speldje
nooit gekregen. De voorzitter geeft aan dat hij bij de afgelopen AV had aangegeven bij
de eerstkomende gelegenheid de speld uit te reiken maar dat wegens corona helaas
geen mogelijkheid heeft voorgedaan en dat hij het alsnog per post zal sturen.
Lex Nathans: merkt op dat een ingezonden stuk niet alleen moet worden geannonceerd
maar ook openbaar gemaakt. Verzoekt het voor te lezen.
Natanja wil dit later bij de rondvraag verder bespreken.
6.2 mondeling verslag van de penningmeester
Helaas blijkt dat de internetverbinding van de penningmeester is weggevallen en hij
niet bereikbaar is. Tenslotte wordt het verslag door de accountant, Vered Levi,
gegeven. De diverse stukken worden op het scherm geprojecteerd zodat iedereen er
kennis van kan nemen.
Max Nathans wil weten hoeveel leden de IOH aan het eind van 2020 telde en
hoeveel in het voorafgaande jaar en eveneens wil hij weten hoeveel de kosten voor
de accountant bedroegen in beide jaren.
Chris: eind 2020 had de IOH 655 betalende families, eind 2019 waren er 663.
Gideon zegt dat de kosten van het accountantskantoor ongewijzigd bleven hoewel
de IOH een korting had verzocht. Hij weet het bedrag niet uit zijn hoofd maar er zal
op worden teruggekomen zodra de penningmeester aanwezig is.
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7. Bespreking van het jaarverslag 2020 van de Commissie van de fondsen
Marc Boas geeft verslag over het leningsfonds, dat een moeilijk jaar achter de rug heeft,
maar eigenlijk toch minder moeilijk dan aanvankelijk gevreesd. Gedurende de
coronaperiode heeft het fonds kunnen helpen, Beth Joles heeft maaltijden verschaft etc.
Er waren geen aanvragen voor grote leningen. Op het moment zijn er 31 uitstaande
leningen. Enige mensen hebben uitstel van de
terugbetaling verzocht. Er zijn 2 leningen met moeilijkheden en tegen 1 zullen juridische
stappen ondernomen worden.
8. Goedkeuring jaarstukken
8.1 verslag van de controlecommisie
Ronny Bril deelt mede dat de controlecommissie de stukken heeft goedgekeurd. Er
was een opmerking: de investering van de gelden lijkt niet de meest gunstige.
8.2 Goedkeuring jaarstukken 2020
De jaarstukken worden unaniem goedgekeurd.
9. Herbenoeming accountantskantoor Deloitte Brightman Almagor Zohar
Jetty Rosner merkt op dat het haar onjuist lijkt het salaris van de accountant te
bespreken in haar aanwezigheid. Aangezien er geen verdere vragen voor de accountant
zijn wordt Vered hartelijk bedankt en verlaat de vergadering.
Lex Nathans komt terug op zijn eerdere vraag, het honorarium van de accountant; hij
kan niet stemmen over iets wat hij niet weet.
Aangezien het verder niet mogelijk blijkt de penningmeester te bereiken wordt Chris
verzocht de verlangde informatie op te zoeken waarop zij bericht dat de kosten van het
accountantskantoor NIS 20.000 bedroegen.
Lex is van mening dat dit veel te duur is en er genoeg accountants zijn die het werk voor
de helft van het geld zullen willen doen.
Jaques Wenger is het niet met Lex eens en denkt niet dat dit een aangelegenheid is voor
de AV om over te stemmen
Natanja belooft dat de kwestie in het HB overwogen zal worden maar nadat Yossi Dotan
opmerkt dat volgens de statuten de accountant door de AV moet worden benoemd stelt
hij voor nu over de herbenoeming te stemmen.
Conform wordt besloten het accountantskantoor Deloitte Brightman Almagor Zohar
voor het jaar 2021 te herbenoemen.
10. Benoemingen
10.1 Controlecomissie
Ronny Bril en Yochai Coppenhagen worden benoemd als leden van de
controlecommissie.
10.2 Redactie Aleh
Ya’akov Almor, Bart Berman, Chaya Brasz, Rob Coopman en Eldad Kisch
worden benoemd als redactieleden van de Aleh met algemene stemmen en onder dank
voor hun inzet.
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11. Rondvraag
Shlomo Bobbe wil de redactie van de Aleh complimenteren, speciaal de laatste dikke
Aleh in kleuren was heel mooi. Maar onder “personalia” wordt alleen vermeld
sterfgevallen, geboorten en nieuwe oliem. Hij zou willen voorstellen ook huwelijken te
vermelden. Verder heeft hij nog een opmerking aan het HB: hij stelt voor dat het HB
meer betrokken zal zijn bij de verschillende groepen, zoals Hutspot, en daar een bezoek
zal brengen en o.a. horen waarom een aantal mensen niet erg tevreden zijn. Natanja
zegt dit een goed idee te vinden en het zal zeker door het HB in overweging genomen
worden.
Ya’akov Almor zegt, inzake de Aleh. teleurgesteld te zijn met de kwaliteit van de inbreng
van de afdelingen.
Als de IOH verder wil bestaan zullen zij een bredere blik moeten tonen; er zijn heel veel
Nederlanders die geen lid zijn van de IOH.
Bram Nathans zegt dat 3 jaar geleden hij en Jaap Polak niet herbenoemd werden als lid
van de controlecommisse omdat zij al 10 jaar in de commissie werkzaam zouden zijn
geweest en men een verjonging wilde. Hij wil weten of deze trend van verjonging zich
ook in andere commissies doorgezet heeft.
Gideon antwoordt dat het moeilijk is jongeren aan te trekken en het laatste jaar heeft
de corona nog een spaak in het wiel gestoken. In het algemeen zijn de jongeren niet
bereid contributie te betalen. Maar hij neemt de opmerking van Bram mee naar het HB.
Jetty Rosner betoogt dat wanneer je de mensen niets te bieden hebt je niet kunt
verwachten dat ze lid willen worden. Vorig jaar maakte ze dezelfde opmerking; wanneer
jongeren onder de 60 problemen hebben, kunnen zij zich tot niemand wenden. Ze zijn
te jong voor het Davidsfonds en het Keren Hamejoechedet kan alleen in heel speciale
gevallen helpen. Zij verzoekt hierover na te denken.
Natanja belooft dat het zal worden meegenomen.
Chaya Brasz: De Aleh-redactie had besloten dat zij namens de redactie het woord zou
voeren en heeft de volgende mededeling: Bart Berman was de hoofdredacteur maar
enige maanden geleden verzocht hij haar deze taak op zich te nemen en met
toestemming van de andere leden van de redactie heeft zij dit gedaan. Alle leden
dragen veel bij maar als iemand wil klagen over bijv. een taalfout of ieder ander
onderwerp, dan is zij nu het adres.
Itamar Engelsman is van mening dat de behandeling van de ingediende motie van
wantrouwen onjuist is. Volgens hem staat nergens in de statuten dat een motie 14
dagen van tevoren moet worden ingediend.
Natanja antwoordt dat het een heel belangrijke motie is en als die 2 dagen voor de AV
wordt ingediend is er geen tijd dit te bespreken.
Ephraim Eisenmann is van oordeel dat een dergelijke motie minstens 2 of 3 weken voor
de AV had moeten worden ingediend. De motie werd ondertekend door enige oudvooritters van de IOH die best weten dat het zo niet kan. Hij spreekt zijn motie van
4

wantrouwen uit over de manier waarop dit is gebeurd. Zij kunnen om een bijzondere
algemene vergadering verzoeken zodat de leden tijdig kennis kunnen nemen zowel van
de motie als de reactie erop.
Ab Polak vraagt hoe lang het moet duren voor een dergelijke buitengewone algemene
vergadering kan plaats vinden.
Hierop antwoordt Natanja binnen maximum 6 weken na indiening van het verzoek.
Malka Shamir zegt dat ze niets met deze motie te maken heeft of te maken wil hebben.
Zij zit in het HB om mensen te helpen. Zij is 71 jaar en kan zich niet jonger maken.
Wanneer zij morgen zou opstappen is er niemand die de taak van haar kan overnemen.
Volgens Ya’akov Almor zijn er in het zuiden heel veel jonge Nederlanders.
Henoch Wajsberg betoogt dat de motie gericht was aan de AV en werd gestuurd naar
het kantoor van de IOH met het verzoek de motie te sturen aan alle leden van de
vereniging. De voorzitter van de AV heeft de plicht de notulen aan alle leden te sturen,
hetzij als bijlage bij de komende Aleh hetzij als speciale IOH mail. Voorts is het eveneens
de plicht van de dagvoorzitter om alle moties voor te lezen.
Eline Simcha merkt op dat voorlezen geen zin heeft, het is niet goed te horen.
Alfi Fass heeft de motie gezien, zijn naam wordt erin genoemd. Als Henoch erop staat
kan hij hem voorlezen. De motie wordt op het scherm geprojecteerd zodat iedereen
hem kan zien. Hierin wordt o.a. gesteld dat Gideon van der Sluis samen met André Boers
en Alfi Fass enorme schade zou hebben berokkend aan het image van de Nederlandse
gemeenschap in Israël etc.
Gideon wijst de motzie sjem ra van de hand. Persoonlijke aanvallen horen niet thuis in
de IOH, dit is niet de plaats. Dit is de Algemene Vergadering van de IOH. Hij wil verder
niet inhoudelijk ingaan op de motie. Als iemand anders voorzitter van de IOH wil
worden, dan zijn daarvoor verkiezingen de geijkte weg en als de indieners van de motie
denken bewijzen te hebben voor wat ze schrijven, dienen ze naar de rechtbank te gaan.
Chaya Brasz vertelt Gideon langer te kennen dan sedert zijn voorzitterschap bij de IOH.
Zij verwondert zich dat de motie juist hem beschuldigt ofschoon hij pas heel laat bij de
SPI als lid van de controlecommissie betrokken geraakt is. Anderen waren er lang voor
hem en zij kan getuigen hem nog nooit een lelijk woord over wie dan ook heeft horen
uiten.
Natanja zegt het hierbij te willen houden en stelt voor om, indien niemand nog over iets
anders dan de motie wil spreken, de vergadering af te sluiten.
Zij dankt alle aanwezigen en geeft het woord terug aan Gideon.
Na iedereen nog een fijne avond gewenst te hebben sluit Gideon om 19:15 uur de
bijeenkomst.
Notulist: Ini Lederer
Getekend op 8 jui 2021

Natanja Slager, dagvoorzitter

Gideon van der Sluis, voorzitter
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