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VBV ziet af van
procedure
Bestuur zendt Kamerleden wensen
voor verdeling joodse tegoeden

De caravan staat gepakt en echtgenoot en ik zijn op reis om
samen met onze drie kleinkinderen te gaan genieten van een
hopelijk zonnige vakantie. Dus
even op de valreep nog een
berichtje voor onze Nieuwsbrief
vervaardigd.
Op verzoek van een aantal joodse
VBV-leden heeft op 05-07-2000 een
vergadering met het bestuur plaatsgevonden in een zaaltje in
Amsterdam Buitenveldert. De notulen van deze vergadering kan men
schriftelijk opvragen bij het secretariaat VBV: postbus 87594; 1080 JN
Amsterdam.
In het kort ga ik in op de ontwikkelingen inzake de joodse tegoeden.
Op de voornoemde vergadering is er
een motie aangenomen om te bestuderen wat er voor mogelijkheden
zijn voor verdere stappen.
Conform de afspraak die wij maakten hebben wij de hulp ingeroepen
van een tweetal juristen. Deze hebben op 24 juli het VBV-bestuur laten
weten geen heil te zien in het aanspannen van een kort geding tegen
het Centraal Joods overleg. Zij achten het wel mogelijk eventueel een

bodemprocedure aan te spannen,
maar waarschuwen dat een dergelijke procedure een kwestie van jaren
kan worden. Daarop heeft het huidige bestuur besloten van verdere juridische stappen af te zien.
Het VBV-bestuur wil echter wel dat
de Tweede Kamer kennis neemt van
de wensen van het VBV.
Die wensen komen erop neer:
1. dat het aantal te verdelen porties
nooit groter kan zijn dan er overlevenden waren in 1945;
2. dat men zo spoedig mogelijk
moet beginnen met uitbetalen tot
een maximum van 80% van het
totale bedrag;
3. dat het aantal overlevenden richtlijn dient te zijn voor de eerste
individuele uitbetalingen;
4. dat het uiteindelijke aantal claimanten de richtlijn zal zijn voor
de definitieve individuele uitbetaling;
5. dat 10% gereserveerd moet worden voor eventuele late claims;
lees verder op pagina 2
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Vier bestuursleden
leggen functie neer
Secretaris Bob Steinmetz, heeft de overige leden van het bestuur al enige
maanden geleden medegedeeld dat hij
zijn functie als secretaris/bestuurslid
wil neerleggen. Hij vindt dat na ruim
12 jaar de belangrijkste zaken waarvoor het VBV en hij speciaal zich hebben ingezet met succes gevoerd zijn.
Hij heeft het bestuur op 10 juli j.l.
medegedeeld dat hij nog enkele lopende zaken zal afhandelen en zijn werkzaamheden per 31 juli a.s. wil afronden.
John Koekoek heeft per brief dd 18 juni
2000 het bestuur medegedeeld te hebben besloten af te treden als vice-voorzitter en als lid van het bestuur.
Aanleiding vormde het uittreden van
het VBV uit het Adviescollege
Restitutie en Verdeling (het gestructureerde overleg met het CJO). Koekoek
is van mening dat een consensus verdeling joodse tegoeden de hoogste prioriteit verdient, omdat voor de leden
van het VBV snelheid tot uitkering
geboden is.
Bij brief van 16 juli 2000 heeft Mr.
Ronald van den Berg het bestuur medegedeeld dat hij wenst af te treden als lid
van het bestuur daar hij zich niet kan
verenigen met met name het beleid
van de voorzitter en de uitvoering darvan. Ook hij heeft bezwaar tegen het
uittreden uit het adviescollege.
Bij brief van 19 juli 2000, heeft Mr.
Behrendt de nog zittende bestuursleden medegedeeld, dat hij zijn bestuursfunctie neerlegt. Hij vindt het
huidige bestuur, na het aftreden van
drie belangrijke bestuursleden, niet
meer representatief en deelt een aantal
bezwaren over genomen besluiten die
de andere vertrekkenden als motivering hebben geuit.
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6. dat de resterende 10% een royaal
bedrag is dat ten goede zal komen
aan de Nederlands joodse infrastructuur;
7. dat de onlangs opgerichte
Federatie Organisaties Shoa
Overlevenden (FOSO) - waarvan
de leden bestaan uit het VBV, het
Committee
Former
Dutch
Holocaust Survivors (CFDHS) en
de vereniging Het Ondergedoken
Kind (HOK) - zich niet met de
Infrastructuur zal bemoeien;
8. dat het CJO zich afzijdig houdt
van de criteria voor de verdeling,
zoals eerder werd afgesproken;
9. dat al het geld (dus 90% van het
totaal) zal moeten worden uitgekeerd waarbij een ieder zelf kan
bepalen of dit bedrag wel of niet
zal worden geschonken;

10.dat er dus met uitzondering van
hen die het geld terugstorten in
de pot geen geld in de restpot zal
achterblijven. De rest van de
reserveringen voor de late claims inclusief de rente - zal in een
tweede ronde individueel moeten
worden uitbetaald.
Het moge duidelijk zijn dat wensen
van het VBV op geen enkele wijze
vertraging van de uitbetaling ten
gevolg moge hebben.
Tot onze grote verwondering zijn wij
nog niet op de hoogte gesteld wie de
uitbetaling zal gaan uitvoeren. Wij
kunnen slechts de hoop uitspreken
dat dit een onafhankelijke organisatie zal zijn die ervaring heeft in het
afhandelen, uitbetalen en toetsen
van de criteria. Verder is het wenselijk dat die organisatie ook gebruik
kan maken van de consulaire mogelijkheden in het buitenland om
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rechthebbenden op te sporen en bij
te staan. Vooralsnog lijkt de vrees
gerechtvaardigd dat een nieuw
kostenverslindend apparaat zal worden opgezet om de verdeling in
eigen hand te houden, waarbij het
wiel opnieuw dreigt te worden uitgevonden. Bovendien wordt de kans
op vertraging daarmee sterk vergroot.

Centrale Raad van Beroep
wijst beroep tegen ‘dubbele’
korting AOW-pensioen af
De Centrale Raad van Beroep heeft het beroep tegen de berekeningsbeslissing van de Pensioen- en Uitkeringsraad in een aantal “dubbele
AOW-korting”-zaken op 18 mei 2000 afgewezen.
eze zaken werden met instemming van een aantal belanghebbende leden van het VBV
in opdracht van het VBV behandeld
door de advocaat Mr. A. Israëls te
Utrecht.
In VBV-Info heeft de redactie enige
malen de zaak van de dubbele AOWkorting op de periodieke uitkering
Wuv uiteengezet. Het heeft dus geen
zin deze kwestie nog eens in extenso
de revue te laten passeren. Mr. Israels
heeft tijdens de Algemene jaarlijkse
ledenvergadering in maart 1999 in
zijn toespraak tijdens het middagprogramma zijn visie gegeven op de rechterlijke toetsing van de Wuv en de
klachtenprocedure in Genève.
Mr. Israels schrijft in een brief aan het
VBV ondermeer:
Nu de Centrale Raad van Beroep het
beroep tegen de berekeningsbeslissing
in een aantal dubbele aow-zaken heeft
afgewezen doet zich de vraag voor of
de VBV het nog steeds wenselijk acht
een klacht in te dienen bij het Comité
van de Rechten van de Mens in
Geneve. De vraag is daarom opportuun omdat de wetgever inmiddels
wettelijke maatregelen voorbereidt die
iets van de pijn verzachten die ontstaat
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door de dubbele korting, e.e.a. mede
als gevolg van de aanbevelingen van de
commissie Van Galen. Bij de afweging
die het bestuur van het VBV zal moeten
maken, dient enerzijds rekening te worden gehouden met de verwachtingen
die het VBV heeft gewekt bij de leden ik wijs op de diverse mededelingen die
hierover zijn gedaan tijdens de algemene ledenvergaderingen, waaronder die
waarbij ik over dit onderwerp zelf het
woord heb gevoerd - anderzijds dient
rekening te worden gehouden met de
aanzienlijke kosten die een dergelijke
procedure met zich meebrengt.
Aan mij werd de vraag voorgelegd door
het VBV of de klacht niet zou kunnen
worden beperkt tot een simpele brief
en toezending aan het comité van de
voor dat doel te vertalen stukken die bij
de Centrale Raad van Beroep zijn ingediend, in het bijzonder mijn pleitnota.
Afgezien van de vraag of de klacht
daarmee volledig tot zijn recht komt bij de Centrale Raad was ook de derde
richtlijn aan de orde die ook geen rol
speelt - is de procedure helaas niet
beperkt tot het indienen van een klacht
en afwachten wat daar van komt. Er
wordt een actieve rol verwacht van
zowel de klager als van de zijde van de

aangeklaagde staat, in dit geval de
Nederlandse regering. Persoonlijk
meen ik dan ook dat het indienen van
een klacht alleen zinvol is als gedurende de hele procedure een budget
beschikbaar is om de zaak te laten
behandelen door een advocaat en deze
zonodig in staat te stellen om deskundigen te raadplegen. Als er geklaagd
wordt dan met volledige inzet.
Het is goed mogelijk dat deze zienswijze, mede gezien de op handen zijnde
wetswijziging, ertoe leidt dat het
bestuur van het VBV tot het oordeel
komt dat de vereniging beter kan afzien
van een klachtprocedure. Als dat zo is,
dan lijkt mij dat zeker een verdedigbaar
standpunt tegenover de leden. De kansen op het succes bij het Comité zijn
thans beperkter dan in het verleden het
geval is geweest.
Tot zover de belangrijkste passages uit
de brief van mr. Israels. Het VBVbestuur heeft inmiddels vernomen dat
een klachtprocedure bij het Comité
enige jaren kan duren voordat deze in
behandeling wordt genomen. Het is
daarom dat het VBV de leden tijdens
de volgende jaarvergadering zal mededelen dat het geen zin heeft een procedure bij het Comité in gang te zetten.

Wetswijziging verzacht de pijn iets
De maatregelen die de wetgever
inmiddels voorbereidt en die iets van
de pijn verzachten van de dubbele
aow-korting komt in het kort erop
neer dat in die gevallen waarbij een
van de gehuwden die een Wuv-uitkering geniet en waarbij het aowpensioen zowel van de een als van de
ander wordt gekort, de toeslag aow

zal worden verhoogd. Dat komt neer
dat men dan ongeveer ƒ215,- per
maand meer zal ontvangen (let wel:
indien men een volledige aow ontvangt!). De dubbele korting blijft dus
gehandhaafd.
In die gevallen waarbij beide partners een Wuv-uitkering ontvangen
wordt de aow-korting in plaats van
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ƒ1.553,- ƒ1.075,04 (hier vervalt dus
de dubbele korting) maar de toeslag
ad ƒ302,31 komt te vervallen. In dat
geval ontvangt het gezin derhalve
ƒ268,36 meer. Het ministerie van
VwS heeft medegedeeld dat deze
situatie 1 januari 2001 zal worden
gerealiseerd (genoemde bedragen
dateren van 1 juli ’99).

L I L L I A N
parfumerie drogisterij
Leidsestraat 74-76
1017 PD Amsterdam
telefoon 020-6275351/6271900

Openingstijden:
maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 22.00 uur
zon- en feestdagen van 11.00 tot 22.00 uur

Magen David Adom

Het Sinai-Centrum is de Joodse instelling voor
geestelijke gezondheidszorg en verstandelijk
gehandicapten, gevestigd op twee locaties in
Amersfoort en Amsterdam.
Het is daarnaast een behandel-, onderzoeks- en
kenniscentrum voor psychotraumabehandeling, vooral gericht op de effecten van oorlog,
geweld en verlies.

Voor medische hulp in Israel
Wie één leven redt,
heeft een gehele wereld gered.
giro: 36 49 483 ★ bank 33.62.54.067
Stichting Magen David Adom Nederland,
Postbus 34, 3155 ZG Maasland
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Sinai-Centrum
Laan 1914, nr. 23
Postbus 66
3800 AB Amersfoort
033-4640640

Sinai-Ambulant
Assumburg 2
Van Nijenrodeweg
1081 GC Amsterdam
020-3013730

Bericht van de
penningmeester
In januari van dit jaar hebben wij u een acceptgirokaart gezonden met het verzoek de contributie voor het jaar 2000 aan ons over te maken. De hoogte van
de contributie hebben wij aan de achterzijde van de kaart vermeld.
Gelukkig hebben de meesten van u
dan ook het verschuldigde bedrag
direct aan ons overgemaakt. Helaas
zijn er altijd enige leden die dat om
de een of andere reden nog niet
gedaan hebben. Als 90% van de
leden meteen betaald heeft, betekent
dat ook dat 10% nog niet betaald
heeft en dan moeten wij ca. 100
mensen benaderen. Het kost ons erg
veel tijd, moeite en geld om die leden
op te bellen of (als wij geen telefoonnummer hebben) te schrijven en te
vragen de contributie alsnog te willen voldoen. Tijd, die wij voor andere
en belangrijkere zaken hadden kunnen gebruiken. Wij kunnen het niet
vaak genoeg zeggen: Wij doen dit
werk belangeloos en in onze vrije tijd
in het belang van al onze leden. Wij
zijn vele uren per dag bezig de belangen te behartigen voor alle leden. Ik
doe dan ook een dringend beroep op
u de contributie in de toekomst
direct na ontvangst van de acceptgirokaart in te vullen en weg te zenden.
In januari 2001 kunt u wederom een
acceptgirokaart van ons verwachten

om de contributie voor het verenigingsjaar 2001 te voldoen. Ook daarop kunt u op de achterzijde lezen
hoeveel de contributie voor dat jaar
bedraagt. Op de jaarlijkse algemene
ledenvergadering in maart 2000 is
met meerderheid der stemmen de
contributie vastgesteld, te weten:
ƒ 60,- per lid en ƒ 30,- per medelid.
Medeleden zijn: echtgenoten, partners, kinderen, kortom huisgenoten
op hetzelfde adres. Als dus man en
vrouw lid en medelid zijn, zult u
ƒ 90,- moeten overmaken, is ook een
kind in huis dat medelid wil zijn dan
moet u ƒ 120,- betalen. Dit zijn de
bedragen voor Nederland. Voor het
buitenland vragen wij uitsluitend
voor het lid ƒ 10,- extra voor de hogere portokosten die wij slechts 1 keer
voor het lid moeten maken. Met
nadruk wijzen wij erop dat genoemde bedragen de minimumbedragen
zijn. Het staat u te allen tijde vrij om
meer te betalen. Graag zelfs!
Voor uw medewerking dank ik u bij
voorbaat.
H.M. Vos, penningmeester

STICHTING ICODO
Informatie- en Coördinatieorgaan Dienstverlening Oorlogsgetroffenen
Voor vragen op het gebied van wetten en regelingen voor oorlogsgetroffenen, maar ook voor vragen over zelfhulpgroepen, therapeutische hulp
of maatschappelijk werk, en voor literatuur over de Tweede Wereldoorlog
en zijn gevolgen kunt u terecht bij de Stichting ICODO.
Oorlogsgetroffenen, hun partners en kinderen
(ook de naoorlogse generatie) zijn welkom bij

STICHTING ICODO
Maliebaan 83, 3581 CG Utrecht, Telefoon (030) 23 43 436
(9.00-13.00 uur; bibliotheek 9.00-17.00 uur)
Bezoek is - na telefonische afspraak - iedere dag mogelijk
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Belangrijke
adressen
Nederlands Instituut voor
Oorlogsdocumentatie
in- en externe betrekkingen
Herengracht 380, 1016 CJ Amsterdam
telefoon 020-523 38 00
fax 020-523 38 00
Pensioen- en Uitkeringsraad
Postbus 9575, 2300 RB Leiden
telefoon 071-535 65 00
Stichting Icodo
Maliebaan 83, 3581 CG Utrecht
telefoon 030-234 34 36
Stichting Pelita
Postbus 85747, 2508 CK Den Haag
telefoon 070-330 51 11
Stichting Joods Maatschappelijk Werk
1) de Lairessestraat 145-147
1075 HJ Amsterdam
telefoon 020-577 65 77
2) Gentsestraat 79
2587 HL ’s Gravenhage
telefoon 070-355 56 72
3) Walenburgerweg 74
3033 AG Rotterdam
telefoon 010-466 86 66
4) Nw. Ebbingestraat 46
9712 NM Groningen
telefoon 050-313 29 08
5) Parklaan 85
5613 BB Eindhoven
telefoon 040-243 45 45
6) Jansbuitensingel 32”
6811 AE Arnhem
telefoon 026-445 12 89
7) Kuipersdijk 194-196
7512 CM Enschede
telefoon 053-431 85 02
Stichting 1940-1945
Postbus 12288
1100 AG Amsterdam Z-O
telefoon 020-660 19 45
Stichting de Ombudsman
Postbus 1700, 1200 BS Hilversum
telefoon 035-672 27 22
Centrale Raad van Beroep
Postbus 16002, 3500 DA Utrecht
telefoon 030-223 30 00
Centrum 45
Rijnzichtweg 35, 2342 AX Oegstgeest
telefoon 071-515 52 42
1) Sinai-Kliniek
Postbus 66, 3800 AB Amersfoort
telefoon 033-464 06 40
2) Sinaï-Ambulant
Assumburg 2, hoek van
Nyenrodeweg
1081 GC Amsterdam
telefoon 020-301 37 30

Het VBV helpt
Wat is het VBV?
Het Verbond Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers
(in feite een vereniging met leden) is in februari 1984 opgericht in Amsterdam. Het stelt zich ten doel de belangen te
behartigen van hen die tijdens de bezetting van Nederland
en het voormalig Nederlands-Indië werden vervolgd en zijn
erkend door de Pensioen- & Uitkeringsraad.

schoonmaakartikelen

Wat doet het VBV?
- Het VBV geeft advies en voorlichting aan de leden.
Het maakt hen wegwijs in het doolhof van artikelen en
bepalingen in de Wet Uitkeringen Vervolgingsslachtoffers 1940-1945 (WUV).
- Het verbond komt daarnaast op voor de belangen van
vervolgingsslachtoffers als groep. Om zaken rond de uitvoering van de WUV verbeterd en/of vereenvoudigd te
krijgen voert het bestuur geregeld overleg met:
het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
(waaronder de WUV valt); de Stichting Pelita; de
Stichting Joods Maatschappelijk Werk;
de Stichting 1940-1945; de Pensioen- & Uitkeringsraad.
Het VBV is de enige vereniging die de belangen behartigt
van erkende vervolgingsslachtoffers. Alleen met de steun
van leden kan het verbond zijn belangrijke werk voortzetten!

AFHAALCENTRA
De Flinesstraat 26
Amsterdam
tel: 020-665 95 01
(naast de MAKRO)
&
Hijman Krimpen b.v.
Van Polanenweg 6
tel: 0180 - 51 05 72
Krimpen a/d IJssel

Achtergronden
De WUV is een ingewikkelde wet waarin in de loop der
jaren veel wijzigingen zijn aangebracht. Die veranderingen
hebben vaak belangrijke gevolgen voor uitkeringsgerechtigden. Het VBV houdt de ontwikkelingen rond de WUV
nauwlettend in de gaten en heeft in het verleden een aantal
ongunstige wijzigingen in die wet weten te voorkomen.
Onjuiste uitvoering en interpretatie van bepaalde artikelen
heeft het verbond met succes bij de rechter aanhangig
gemaakt. Het VBV-bestuur is van mening dat de WUV nog
steeds artikelen bevat die in strijd zijn met het internationale recht. Daarom onderzoekt het VBV de mogelijkheden
om deze aan te vechten bij een van de internationale hoven.
Om serieus genomen te worden is het van belang dat het
verbond een substantieel aantal leden blijft behouden. In
feite zou elk lid zijn contributiebijdrage als - zeer lage - verzekeringspremie kunnen beschouwen.

Kwartaaltijdschrift
Alle leden ontvangen vier keer per jaar het tijdschrift VBVInfo, dat tevens wordt toegezonden aan overheidsinstanties, stichtingen en verenigingen die zich met vervolgingsslachtoffers bezighouden. Dit periodiek bevat informatie
over wetswijzigingen (en de gevolgen ervan voor de betrokkenen), wetsinhoud en toepassing daarvan door de
Pensioen- & Uitkeringsraad. Verder publiceert dit tijdschrift de belangrijkste uitspraken van de Centrale Raad
van Beroep (het hoogste rechtscollege in WUV-zaken) en
licht die zonodig toe.

6

Meld u aan bij de Club van 100
Club van Honderd wil zeggen dat
er niet meer dan 100 VBV-leden
lid kunnen worden. Wij dachten
dat onze leden zich in rijen van
vier zouden moeten opstellen om
in aanmerking te kunnen komen
om lid van deze uitgelezen club
te mogen worden. Helaas, helaas,
na al deze jaren hebben zich
slechts 43 leden gemeld. Ook
hebben enige leden zich na één
of twee jaar weer afgemeld om
een of andere reden. Het is uiteindelijk ieders recht om er ook

Gem. 4,8 jaar

Gem. 4,4 jaar

weer mee te stoppen als men dat
wil.
Niettemin willen wij toch weer
eens een beroep op onze leden
doen te overwegen lid van deze
Club van Honderd te worden. Het
is misschien een beetje pedant
maar het moet toch maar weer
eens gezegd worden: Zeer veel
van onze leden hebben enige
jaren geleden van de PUR een vrij
groot bedrag uitgekeerd gekregen
van dubbel ingehouden AOW en
vermogensaftrek. Dat was voor
een groot deel te danken aan
enkele leden van het VBV die
deze dubbele aftrek tot bij de
Centrale Raad van Beroep hebben
aangevochten en voor wie een
door ons aangezochte jurist heeft
gepleit. Bij het pleidooi van onze
jurist hebben alle andere advocaten in deze ‘gevoegde zaak’ van
een groot aantal gehuwde vrouwen zich aangesloten. De
C.R.v.B. heeft daarop uitgesproken dat deze dubbele aftrek niet
mag
worden
toegepast.
Betrokkenen hebben het teveel
gekorte bedrag met terugwerkende kracht teruggekregen. Wij hadden verwacht dat betrokken leden
als waardering voor die inspan-

ningen van het VBV zich zouden
aanmelden bij de Club van
Honderd.
Weliswaar is bij de wetswijziging
van 1992 de zg. ‘dubbele aftrek
AOW’, zij het in een iets andere
vorm, weer in de wet opgenomen,
maar daartegen heeft het VBV
wederom geprotesteerd wat er
mede toe geleid heeft dat in het
jaar 2001 deze korting iets gunstiger voor de betrokkenen wordt.
Kortom, wij willen u oproepen
zich aan te sluiten bij de Club van
Honderd en jaarlijks ƒ100,- over
te maken op onze rekening. Wij
sturen u een certificaat en een
bewijs van ontvangst van het geld.
Jaarlijks krijgt u van ons een
mededeling dat het jaar weer om
is met een acceptgirokaart om uw
bedrag over te maken.
Aarzel niet en vul bijgaande bon
meteen in en zend deze in een
gefrankeerde envelop naar:
VBV, Postbus 51316
1007 EH Amsterdam
Wij zenden u na ontvangst van
uw ƒ 100,- een op naam gesteld
certificaat.

Aanmelding Club van Honderd
Gem. 8,7 jaar

Ja, ik wil ook lid worden van de Club van Honderd en ik zend u per
omgaande ƒ 100,- per bank/giro*) waarna u mij een op naam gesteld
certificaat toestuurt.
Gem. 32,7 jaar

Naam:

.....................................................................................................................................................................................................................................

Adres:

.......................................................................................................................................................................................................................................

Postcode: ..........................................................................................................................................................................................................................
Plaats:

......................................................................................................................................................................................................................................

Datum:

..................................................................................................................................................................................................................................

Handtekening

........................................................................................................................................................................................................

*) doorhalen wat niet gewenst is.
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Aanmeldingsbon

Maak de VBV-vuist groter!
Maak uw kennissen (nu) lid!
Wie dit blad leest, maar nog geen lid is kan dat snel worden.Vul onderstaande
bon in en stuur deze in een gefrankeerde envelop naar:

✍

Penningmeester VBV
Postbus 51316,
1007 EH Amsterdam

Aanmelding Lidmaatschap VBV
Ondergetekende wil niet aan de kant staan kijken naar wat
het VBV allemaal doet, maar wordt LID voor ƒ45,- per jaar.
Hij/zij wil ook __________ gezinsleden à ƒ 25,per persoon per jaar aanmelden. Leden in het buitenland betalen ƒ 10,- extra p.p.
Hij/zij betaalt de contributie na ontvangst van de acceptgirokaart.

Naam:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoon:
Handtekening:

Datum:

Telefoon: 020-673 32 33
Bank ABN-AMRO
Postbank
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Bestuursleden VBV
F. Neter .................................. voorzitter
H.M. Vos ................... penningmeester
G. Goudeketting .......... administrateur
A.L. de Leeuw..........................................

Alle correspondentie
richten aan:
Secretariaat VBV
Postbus 87594
1080 JN Amsterdam

Fax: 020-673 32 33
nr. 54.80.17.867
nr. 5063 253
Opgave lidmaatschap
en betalingen richten aan:
Penningmeester VBV
Postbus 51316
1007 EH Amsterdam
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