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Zondag 24 maart 2013 opende voorzitter Flory Neter(FN) om 11.00 uur de algemene ledenvergadering (tevens jaarvergadering).
De vergadering gaat akkoord met de aanvulling bij punt 9 van de agenda inzake de benoeming van twee nieuwe bestuursleden te weten Jeta Leeda en Henry Neeter.
Voorts worden speciaal Arian Blokdijk en Jessica Suers van Boekhoudburo West Friesland (BWF) welkom geheten: “blij dat ze er zijn want zij zijn onze zeer gewaardeerd financiële controleapparaat”.
FN heet voor de 17de maal iedereen weer hartelijke welkom op deze VBV-happening van
het jaar 2013, spreekt haar bewondering uit voor het feit dat zovelen hier weer zijn en
voegt daaraan toe:
“Voor een organisatie in deze leeftijdscategorie is dat heel bijzonder en ik beschouw het
dan ook als een voorrecht om uw voorzitter te mogen zijn. Ik herinner mij dat ik in mijn
allereerste welkomstwoord heb gezegd dat ik moeite had met het woord ‘vervolgingsslachtoffers’ en dat het woord ‘overlevenden van de vervolging’ beter op zijn plaats zou
zijn. De naam VBV was toen al zodanig gevestigd dat wij daaraan niet meer hebben getornd. Wel hebben wij gewerkt aan het imago van de kracht. Gebleken is in de jaren die
achter ons liggen, dat u en wij allemaal blijk hebben gegeven van de verheven kunst van
het overleven. Een kunst die de macht verbeeld van de uiteindelijke overwinning. Pijn
over wie en wat ooit was, gaat nooit over, maar prachtig nieuw leven is ontstaan. Dat mag
best onze trots zijn.”
Voormalig Nederlands-Indië
FN gaat verder met: “In de afgelopen jaren hebben wij ons ingezet voor de rechten van
alle overlevenden van de WOII. Alhoewel het altijd in de bedoeling heeft gelegen -en zo
staat het ook in onze statuten- hebben wij altijd de link gezocht met de groep uit voormalig Nederlands Indië. Dit was altijd een moeilijke weg en dat blijft het. Dat is niet gelegen
in desinteresse van onze kant maar er zijn in dit gremium heel veel organisaties met geheel andere doelstellingen dan wij. Juist daardoor is het benaderen van de doelgroep buitengewoon lastig.”
Beth Shalom (BS)
“Over de activiteiten van het afgelopen jaar is veel gecommuniceerd. BS heeft veel stof
doen opwaaien; het heeft er nu de schijn van dat onder leiding van directeur Trudy Prins
de zaken beter op orde komen. Er wordt gestreefd naar samenwerking en fusie met andere zorginstellingen. Dat lijkt ons een goede zaak.
Over het debacle van de vorige directeur hoeft niet meer te worden gesproken al blijft het
onverteerbaar dat hij ook nog is vertrokken met een onbehoorlijke gouden handdruk. Dit
temeer daar het bedrijf BS en de zorg noodlijdend heeft achtergelaten.
Dat er grote veranderingen op komst zijn, is onvermijdelijk; het financiële debacle bleek
te groot. Dat een bestendige oplossing zal worden gevonden, is overduidelijk. Wij houden de vinger aan de pols maar voorlopig hebben wij er vertrouwen in.”
Claims Conference(CC)
“Wil Groen en ik waren in oktober in Frankfurt bij de CC. Zoals eerder geschreven, was
het gesprek aangenaam. Enige afspraken over en weer werden gemaakt. het VBV is die
verplichtingen wel nagekomen maar aan de kant van de CC schort het sinds oktober aan
transparantie. Veel veranderingen bleken te hebben plaats gevonden in het personeelsbeleid. Het hoofd van het bureau werkt daar niet meer en de dame die ook Nederlands
spreekt, is naar een andere post verhuisd. Dat laatste is jammer omdat zij rechtstreeks in
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het Nederlands met mensen communiceerde. Verder is er geen voorzitter van de CC meer
voor Europa. Gevolg is dat het nu erg ambtelijk dreigt te worden. Op onze mailtjes, informatie, enz., wordt niet meer gereageerd. Via de telefoon wordt ons vriendelijk beloofd
dat wij spoedig iets zullen horen en dan, het zal u niet verbazen…..niets.
Wij overwegen om maar weer eens die kant op te gaan om persoonlijk poolshoogte te
gaan nemen. Het werken op deze manier kost zo wel erg veel tijd. Geen idee wat dringend veranderd moest worden.
Wel is gesproken over het ‘Bewijs van in leven zijn’. Een groot deel van onze leden kan
dat erg moeilijk afhandelen. Veel mensen komen nauwelijks het huis uit; de gang naar
bank, arts, enz. blijkt moeilijk. Wij moeten in die periode erg veel mensen bezoeken om
formulieren te autoriseren. Dat is eigenlijk geen doen. Daarom verzochten wij de CC om
naar een modus te zoeken zodat wellicht de SVB deze verificatie zou kunnen afgeven. De
CC-dames deelden mee, dat de Duitse overheid dit niet wil en ook zou de SVB daar te
veel geld voor vragen. Dat laatste blijkt niet waar te zijn. De SVB kreeg nooit een vraag in
die richting van de CC. Dit moet toch even gezegd omdat vergeten is dit bij de SVB te
checken voor het publiceren van het verslag van onze reis naar Frankfurt. Een omissie
onzerzijds.”
Gettofonds en -pensioen
“Het zal u niet zijn ontgaan dat erg veel werk is verricht in dit kader. Duidelijk is gebleken dat de Duitse overheid nauwelijks richtlijnen heeft voor de bijzondere positie van
Amsterdam. Velen zijn volgens ons onterecht afgewezen. Het voert te ver om hier nader
in te gaan op de details.
Arthur, Henri, Eddy en ik doken recent in het archief van de Joodse raad om ondersteunend bewijsmateriaal boven water te krijgen. Ik kan u zeggen, dat was geen pretje. Zoveel
jaar na dato, de verbijstering blijft. Wel werd materiaal gevonden dat een nieuw licht op
de zaak zou kunnen werpen. www.vbvinfo.nl en het laatste VBV-nieuws hebben daar
aandacht aan besteed. Een advocaat in Duitsland werd in de arm genomen om te coördineren en de bezwaren af te handelen. Dat kost geld maar het is ondoenlijk voor ons als
bestuur om dat zelf te doen zeker gezien dit soort ambtelijke zaken in Duitsland met
ambtelijke taal, verschillende districten, enz. Op dit moment is er nog geen zicht op wat
het ons gaat kosten. Helaas is dit niet vooraf te begroten.
Wij houden ons aanbevolen voor giften.”
Roma en Sinti Artikel 2
“Voor joodse vervolgden van het Nazi-regime is de artikel-2-uitkering in het leven geroepen. Voor de Roma en Sinti is zoiets nooit tot stand gekomen. Na overleg met de Duitse
Ambassade is contact opgenomen met de Duitse organisatie die belast is met het coördineren van schadevergoedingen aan niet-joodse vervolgden. Het VBV zal het komend jaar
daar zeker verder aan werken.”
Fiscalisering Artikel 2
“Recent werden wij gebeld door de firma Deloitte, accountskantoor van wereldformaat.
Het betrof de fiscalisering van artikel 2. Wil Groen en ik hebben uitvoerig gesproken met
twee fiscaal juristen. Vervolgens werd al het materiaal aangeleverd dat zij nodig hadden
om aan te tonen dat artikel 2 echt smartengeld is en geen enkel aspect heeft van een pensioen. Wie onze weldoener/ster is, weten wij niet maar bij Deloitte is men van mening dat
de overheid onterecht handelt. Wat ook de uitkomst moge zijn, voor mij is het aanbod van
Deloitte een vingerwijzing dat je toch in wonderen moet blijven geloven. Hulp kan soms
uit een onverwachte hoek komen.”

3
Doelen voor het komend verenigingsjaar
 “Het verbeteren van de verstandhouding met JMW.
 Het sonderen van hulp die wij zouden kunnen bieden aan de Indische groep.
 Het aanleveren van materiaal inzake Gettofonds en Gettopensioen en aansturen
van de advocaat in deze kwestie.
 Hulpverlening inzake uitkeringen (als artikel 2) voor Roma en Sinti.
 Overleg met diverse particuliere instellingen en overheid inzake fiscaliseren van
Artikel 2.
 Het contact met CC intensiveren en normaliseren.
Ik wens u een fijne vergadering.”

