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VBV gaat digitaal
U heeft in oktober en november van ons geen Info ontvangen. Dit
was geen luiheid en ook geen gebrek aan informatie. Geld kan maar
één keer worden uitgegeven. Het VBV beschikt niet over grote
financiële reserves maar moest toch meegaan in het tijdsbeeld;
dus… de digitale snelweg op.
Ik hoor u zeggen: waarom moet dat
zo nodig? Wie van onze generatie
heeft er een computer, laat staan een
internetverbinding? Wie van onze
leden heeft er dan wat aan?
Wij weten dat velen van u wel over
die mogelijkheden beschikken. Bovendien hebben de meeste andere
organisaties ook een eigen website.
Daarom wilde het bestuur in het
kader van de snelle communicatie
niet achterblijven.
Met een subsidie en door het
opschuiven van het oktobernummer
van de INFO is het ons gelukt om
zonder al te veel financiële aderlatingen onze eigen website te realiseren.
Het is de bedoeling om nu via korte
lijnen met u te kunnen communiceren. Heeft u zelf geen computer dan
kunt u uw naasten vragen om ons op
deze wijze te benaderen. De wegen
via de post en de telefoon blijven
natuurlijk gehandhaafd. Ook uw
eigen vertrouwde nieuwsbrief blijft
u ontvangen. Wel zullen er op de
website wat regelmatiger korte
nieuwsitems worden opgenomen.
Dat komt omdat de redactie zelf over
de mogelijkheden beschikt om het

Het VBV is nu on-line!
Surf nu voor meer
informatie naar… pagina 6
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nieuws regelmatig aan te passen.

Contacten met andere
organisaties
Met betrekking tot de verschillende
soorten van restitutie blijft het
bestuur actief. Als u gerechtigd bent
tot de Marorgelden dan heeft u
inmiddels een eerste uitbetaling ontvangen. Wij zijn echter van mening
- door cijfers onderbouwd - dat er
nog een tweede en wellicht zelfs een
derde uitbetaling zou moeten
komen.
Wij krijgen de indruk dat de organisatie die zich bezighoudt met de uitbetaling, de nodige voorzichtigheid
in acht neemt, mogelijk om te voorkomen dat men de mensen blij
maakt met een dooie mus.
Desalniettemin hieronder het
rekensommetje dat wij aan de Maror
hebben voorgelegd. Een en ander
gebaseerd op hun eigen cijfers.
Volgens CJO Nieuws van september
2000, nummer 1 van jaargang 2 is
het totaal te verdelen bedrag:
764.000.000 (764 miljoen gulden).
Hiervan moeten de volgende bedragen worden afgetrokken:
voor persoonlijke claims 70 miljoen,
voor buitenlandse humanitaire doelen 50 miljoen en voor een digitaal
monument 5 miljoen gulden.
Samen is dat 125 miljoen gulden.

Mededelingen
van uw bestuur
Het bestuur van het VBV wil de
leden er nogmaals op attenderen
dat de volgende jaarlijkse algemene
ledenvergadering wordt gehouden
op zondag 24 maart 2002. Zoals
altijd weer in hotel Casa 400 in
Amsterdam. Houdt deze dag dus
vrij!
Verder maken wij onze leden attent
op de acceptgirokaart die u begin
januari 2002 zult ontvangen die uitsluitend gebruikt kan worden voor
betalingen in Euro. Deze acceptgirokaart heeft een andere uitvoering
dan vorige jaren. Aangehecht zit
een brief waarop de hoogte van de
minimum contributie staat vermeld. Dit om te voorkomen dat een
onjuist bedrag wordt overgemaakt
en dat bespaart ons veel werk.
Rest ons nog u allen prettige
feestdagen en een goed
en gezond nieuwjaar toe te wensen.

Dan blijft er dus over voor individuele uitbetaling 639 miljoen gulden.
Aldus het CJO Nieuws.

Onze verwachtingen en
inschattingen
• Bij 23.300 units.
Inmiddels is uitbetaald 326,2 miljoen gulden (zijnde 23.300 units van
ƒ14.000).
Indien het bij dit aantal zou blijven
dan resteert voor de tweede uitbetalingronde 639 – 326,2=312,8 miljoen
en verdeeld over 23.300 units is dat
dus een bedrag van ƒ13.430
• Bij 25.000 units.
Indien het totaal aantal uit te betalen
units 25.000 zou worden, dan wordt
lees verder op pagina 2
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er in de eerste ronde dus 350 miljoen
gulden verdeeld, zodat er voor een
tweede uitbetaling resteert 639–
350=289 miljoen gulden. In de tweede uitbetalingronde heeft iedere unit
dan nog recht op een bedrag van
ƒ11.560.
• Bij 30.000 units.
Indien men het totaal aantal uit te
betalen units stelt op 30.000 van
ƒ14.000 = 420 miljoen dan resteert
639–420=219 miljoen gulden.
Verdeeld over die 30.000 units betekent dit nog een tweede betaling van
ƒ7.300.
Deze getallen staan hier om u een
indruk te geven wat redelijkerwijs
kan en mag worden verwacht. Wel
moeten deze bedragen nog worden
verhoogd met de renten die werden
bijgeschreven.

Solidariteit
Wij gaan er bij al deze berekeningen
vanuit dat de bestuurders van de
Stichting Maror solidair zijn met de
rechthebbenden zodat deze bedragen daadwerkelijk aan u zullen worden uitgekeerd en niet via een
omweg extra aan de collectieve doelen zullen toevallen.
Dit zou onder andere ook kunnen
betekenen dat het bovengenoemde
bedrag van 70 miljoen gulden (voor
persoonlijke claims) alsnog grotendeels wordt toegevoegd aan de individueel uit te betalen bedragen, aangezien het volstrekt onwaarschijnlijk
is dat er ruim 55 jaar na dato nog persoonlijke claims zullen zijn.
Wij wachten op een reactie op ons
schrijven aan de Stichting Maror.
Wij verwachten natuurlijk ook een
financiële verantwoording opdat die
met u als directe berokkenen kan
worden gecommuniceerd.

De Nieuwe Joodse Gazet
In de Nieuwe Joodse Gazet - een
Nederlandstalige internetkrant uit
Israël - meldt Maror-voorzitter Rob
Van Der Heijden, dat de marge voor
een mogelijke tweede uitkering aan
individuen klein is, omdat er tot nu
toe dertigduizend porties zijn uitgekeerd. Op het ogenblik wordt
middels een publiciteitscampagne
geprobeerd nog personen te benade2

ren, die nog geen aanvraag hebben
ingediend. Meer duidelijkheid komt
er volgens Van der Heijden als op 31
december dit jaar de termijn voor het
indienen van aanvragen sluit. Robert Israëls, directeur van de Maror:
“Zolang niet duidelijk is hoeveel uitkeringen zullen worden aangevraagd
en toegewezen, kan er geen enkele
uitspraak worden gedaan over een
eventuele tweede ronde.De rente die
over de tegoeden wordt ontvangen
maakt wel deel uit van het uitkeringsvermogen”.
Zoals boven aangegeven blijkt er
zelfs bij dertigduizend units nog een
substantieel bedrag te verdelen.
Vooralsnog lijken de 30.000 units
ons nogal overtrokken aangezien er
op 12 november jl. 24.400 units aan
belanghebbende en plaatsvervangers
zouden zijn uitbetaald. Dat er in die
tussenliggende periode nog zo’n
5.600 rechthebbenden zouden bijkomen lijkt ons twijfelachtig.

Slavenarbeid
Velen onder u die deze aanvragen hebben gedaan werden geconfronteerd
met grove fouten in de bevestiging van
ontvangst en de registratie. Velen hebben meerdere malen brieven ontvangen met namen die niet correspondeerden met de realiteit. De Claims
Conference heeft ons bezworen dat de
computerproblemen, zoals zij dat
noemden, zijn verholpen en dat alles
nu goed geregistreerd en gecommuniceerd is.

Onderduikers
Het bestuur van het VBV heeft ook
aan diegenen die in de WOII waren
ondergedoken geadviseerd om de formulieren van de Claims Conference
in te vullen. Naar aanleiding van dit
onderwerp hebben wij een brief
gestuurd naar de Claims Conference.
Hierin worden de wetenschappelijk
onderzoeken, die omtrent die groepering zijn gedaan, geciteerd. De kern
van de uitkomst van die onderzoeken
is, dat zij, die kinderen waren gedurende de oorlog veel meer geestelijk
schade hebben opgelopen dan er tot
nu toe voor mogelijk werd gehouden.
De brief is een oproep aan de Claims
Conference om deze problematiek aan

een nauwgezette expertise te onderwerpen en daar de nodige consequenties aan te verbinden. Het ontbreekt
ons aan plaats om die brief in de Info
te plaatsen. Maar onze nieuwe website biedt daar nu juist wel de mogelijkheid toe.

Indische tegoeden
Zo u allen zult weten is er een tegemoetkoming van de Nederlandse
regering aan de Indische gemeenschap voor het beleid van voorgaande
regeringen dat erg kil, bureaucratisch
en formalistisch is geweest. De regering maakt ‘Het Gebaar’ vanwege vermoedelijke tekortkomingen in het
naoorlogs rechtsherstel. Door de regering is een bedrag van in ieder geval
1.361,34 euro (3.000 gulden) per
rechthebbende gegarandeerd.
Naast deze individuele uitkering heeft
de regering ook een bedrag van 35
miljoen vastgesteld voor collectieve
doelen. Begin 2002 geeft de overheid
meer informatie over welke doelen in
aanmerking kunnen komen voor
deze collectieve uitkering.
Er is een website van ‘Het Gebaar’.
Het belangrijkste is dat u via deze site
het officiële aanvraagformulier voor
‘Het Gebaar’ kunt aanvragen:
www.gebaar.nl. De teksten op deze
site worden zeer regelmatig aangevuld met achtergrondinformatie,
zoals veelgestelde vragen en antwoorden, informatie over de bronnen en
nadere informatie over de stichting
alsmede een Engelse vertaling.
Het moge u allen duidelijk zijn dat wij
het met de overheidscriteria, waarop
de gelden worden verdeeld, niet eens
zijn. Zowel in voorgaande INFO’s als
op de Algemene Jaarvergadering zijn
wij daar op in gegaan.
Wel blijft het ons bevreemden dat er
van uit de Indische groeperingen
nooit echt inzet is geweest om te sonderen welke bedragen er nog bij banken, verzekeringen en effecten uitstaan. Pas als men deze expertise
heeft gedaan kan men een vergelijking maken tussen de joodse, Roma
en Sinti restitutie en de Indische.
Tot ziens op de digitale snelweg,

Vervolgingsslachtoffers
Jappenkamp
Er zijn vele meningen gangbaar over de restitutiegelden voor de
mensen uit voormalig Nederlands Indië. In onze vorige INFO
hebben wij melding gemaakt van de oprichting van de Stichting
Vervolgingsslachtoffers Jappenkamp. Omdat deze stichting
inmiddels een feit is en de redactie van uw INFO de mening is
toegedaan dat u op de hoogte moet worden gehouden van activiteiten deze problematiek betreffende, hebben wij de voorzitter
van die stichting gevraagd om een kleine samenvatting te geven
van de activiteiten en doelstellingen. De redactie van de INFO
van het VBV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit artikel. Reacties gaarne naar onderstaand vermeld adres.
W. Rasch - voorzitter Stichting Vervolgingsslachtoffers Jappenkamp

Geschiedenis
Begin vorig jaar – kort voor de komst
van de Japanse Keizer naar ons land
– kondigde premier Kok aan dat hij,
in navolging van soortgelijke toezeggingen aan de Joodse-, Sinti- en
Romagroepen, ook de Jappenkampslachtoffers ƒ250 miljoen
wilde toekennen voor de “kille ontvangst” in Nederland na de oorlog.
In de hierop volgende onderhandelingen trad voor het eerst het zgn.
Indisch Platform op. Zonder achterban en dus niet gekozen.Voor velen
was het Indisch Platform onbekend.
Het standpunt van het Indisch
Platform was, dat de zgn. “buitenkampers” (niet-geïnterneerden) in
gelijke mate dienden mee te delen.
Toen de regering hiervoor niet meer
geld beschikbaar wilde stellen, werd
al snel overeen gekomen, dat het
bedrag van ƒ250 miljoen aan collectieve doelen zou worden besteed.
Hiertegen ontstond hevig protest en
dit was voor ondergetekende (exJappenkampen op Sumatra) en C.J.

Stolk (ex-Birmaroad krijgsgevangene), aanleiding om een actiecomité
op te richten.
Om de mening van de ‘Jappenkampgedetineerden’ te kunnen polsen, werd door ons één oproep in de
pers geplaatst. Hierop werden vele
duizenden steunbetuigingen ontvangen en werd een campagne gestart
om Kabinet en Tweede Kamer ons
standpunt duidelijk te maken..
De collectieve doelen verdwenen
min of meer van tafel.
Door de buitenkampers in de criteria
(Indisch Platform) op te nemen
werd het aantal belanghebbenden
ongeveer verdrievoudigd. De regering verhoogde het oorspronkelijk
voor de binnenkampers beschikbaar
gestelde bedrag echter maar met
40%
(van
ƒ250 miljoen naar ƒ350 miljoen).
Het uit te keren bedrag werd toen
vastgesteld op ƒ3000,- per persoon
echter zonder vererving van vóór 12
december 2000 gestorven rechthebbenden. Bij de Joodse-, Sinti- en

Romagroepen is dit wel het geval.
Schril hierbij aftekenend zijn ook de
bedragen die Canada, Engeland,
Australië en Nieuw Zeeland aan hun
eigen Jappenkampslachtoffers uitkeerden. Deze begrepen dat van de
Japanse overheid niets meer te verwachten viel.
Deze uitkering kent wel recht van
vererving en komt neer op
ƒ40.000,- per persoon.

Doelstellingen
1. SV JAPPENKAMP zet zich met al
haar ter beschikking staande middelen in om te bewerkstelligen, dat de
uitkering ad f. 3.000,-- die door de
regering aan Japanse kampslachtoffers per overlevende werd toegezegd
('Het Gebaar'), alsnog zal worden
gelijkgesteld aan de uitkering die aan
Joodse- Sinti- en Romavervolgingsslachtoffers werd toegekend en
zal worden verhoogd tot tenminste
ƒ14.000,-- per overlevende, of na
diens overlijden aan respectievelijk
de weduwe/weduwnaar of het
(pleeg)kind.
2. SV JAPPENKAMP zal er bij de overheid op aandringen, dat Nederland
zich niet langer kan onttrekken aan
de verplichtingen t.a.v. landgenoten
uit voormalig Nederlands-Indië.
Japan blijft weigeren enige compensatie te verlenen (JES verliest zaak
opnieuw), verwijzend naar het San
Francisco verdrag van 1951.
Nederland heeft met de ondertekening hiervan de Jappenkampslachtoffers ernstige schade toegebracht.
Het was Nederland dat de oorlog aan
Japan verklaarde. Het in Indië verloren gegane bezit bedroeg 95%
(Nederland 5%). Nederland was het
enige land ter wereld dat de soldij
van haar militairen in de koloniën
niet uitbetaalde. Regeringen van
andere landen compenseerden hun
Jappenkamp slachtoffers reeds uit
eigen zak met bedragen van ±
ƒ40.000,- per overlevende of erfgenaam.
3. SV JAPPENKAMP heeft
dr.
mr.G.G.J.Knoops van het advocatenkantoor Korvinus & Knoops te
Amsterdam bereid gevonden de
Stichting juridisch bij te staan.
lees verder op de achterpagina
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IN DISCUSSIE
In deze rubriek willen wij platform bieden aan maatschappelijke discussies
zoals die in onze geledingen plaatsvinden. Voor deze uitgave hebben wij de
journalist Hans Knoop bereid gevonden om een artikel te schrijven over datgene dat hem maar ook velen met hem zeer verontrust.

Allochtoon?
Hans Knoop - journalist

In de kranten van 7 november j.l.
stond een opmerkelijk bericht van
het A.N.P. Tijdens de conferentie
van het Overlegorgaan Joden en
Christenen (OJEC) had de orthodoxjoodse mevrouw B. Evers-van
Emden zich afgevraagd waar
minister-president Wim Kok was
toen vorig jaar synagogen het doelwit waren van aanvallen en joden te
maken kregen met antisemitische
uitingen van moslims.
Een en ander, zo stelde zij, stak
schril af tegen de haast die premier
Kok betrachtte toen hij in september
een moskee bezocht na incidenten
bij islamitische instellingen. Toen
wist Kok niet hoe snel hij zijn sympathie met de in Nederland wonende moslims moest betuigen.
Kortom, naar het oordeel van
mevrouw Evers-van Emden meet
Kok met twee maten en zou hij zich
bezorgder over moslims in
Nederland maken dan over joden
hier te lande.
Hoe goed ook ongetwijfeld bedoeld,
zijn de uitspraken van mevrouw
Evers-van Emden als hoogst ongelukkig te kwalificeren. Bij een nuchtere analyse van haar woorden kan
de modale dagbladlezer niet anders
dan de navolgende conclusies trekken: Premier Kok trekt de ene groep
allochtonen voor op de andere en
vorig jaar zouden joden en joodse
instellingen ternauwernood ontsnapt zijn aan een pogrom van
ongekende afmetingen.
Beide conclussies zijn volstrekte
nonsens. Het is het onjuist om,
zoals mevrouw Evers-van Emden
heeft gedaan, Nederlandse joden en
4

hier te lande verblijvende moslims
tegenover elkaar te stellen.
De joden zijn geen allochtonen en
verblijven reeds vele eeuwen in de
Lage Landen. Zij hebben dezelfde
burgerrechten als de eerste-minister
en kunnen rekenen op grondwettelijk gegarandeerde rechtsbescherming.
Indien een niet- joodse Nederlander
(laat staan Wim Kok) joden en moslims in dit land op een lijn zou hebben gesteld zou de gehele joodse
gemeenschap (mevrouw Evers-van
Emden incluis) terecht over deze
persoon zijn heen gevallen en hem
ongetwijfeld van antisemitisme hebben beschuldigd of verdacht!
Toen vorig jaar, na het uitbreken van
de tweede Intifada, individuele
joden en sommige joodse instellingen te maken kregen met militante,
extreme zich misdragende moslims
konden wij joden rekenen op de normale rechtsbescherming die ons als

Nederlands staatsburger toekomt.
Daarvoor behoefde Wim Kok in het
geheel niet naar de synagoge te
komen. Daarnaast moeten wij die
incidenten (hoe kwalijk ook) niet
groter maken dan zij in werkelijkheid waren. Er heerste na het uitbreken van de tweede Intifada vorig jaar
in dit land geen pogromstemming
tegen joden. De media waren kritisch over het naar hun gevoel disproportionele optreden van het
Israëlische leger. Men kan over de
juistheid van dit oordeel van mening
verschillen, maar geen enkel medium zou het woord hebben verleend
aan een evenknie van Prof. Pim
Fortuyn die het Westen zou oproepen tot het voeren van een koude
oorlog tegen het judaïsme.
Uitsluitend
groepen
extreme
Marokkaanse moslims hier te lande
gingen zich te buiten aan ontoelaatbare intimidatie van enkele
Nederlandse joden. Schandelijk,
maar ook weer niet helemaal onbegrijpelijk tegen de achtergrond van
het feit dat het geïnstitutionaliseerde
Nederlandse jodendom in die tijd
zich tijdens een betoging in Den
Haag solidair met het Israëlische
optreden verklaarde. Als dan daarna
de vlam in de pan slaat moeten wij
joden ons ook weer niet al te veel
slachtoffer betonen. Solidariteit
heeft nu eenmaal een prijs en die is
waarlijk met de ons toekomende
rechtsbescherming niet al te hoog.

AFHAALCENTRA
De Flinesstraat 26
Amsterdam
tel: 020-665 95 01
(naast de MAKRO)

SCHOONMAAKARTIKELEN

Hijman Krimpen b.v.
Van Polanenweg 6
tel: 0180 - 51 05 72
Krimpen a/d IJssel

Communiqué vergadering 17 april 2001

Cliëntenraad
De cliëntenraad vormt qua leeftijd, geslacht, culturele achtergrond
en erkenningsgrond een afspiegeling van het cliëntenbestand van
de Pensioen- en Uitkeringsraad. De leden hebben zitting op persoonlijke titel en geven gevraagd en ongevraagd advies over de
afstemming van de dienstverlening op de verschillende doelgroepen. De uitkomsten van de besloten vergaderingen worden door
middel van een communiqué openbaar gemaakt. De cliëntenraad is
nauw betrokken bij de uitvoering van “Kwaliteitsslag 2000” en
bespreekt zaken met een algemeen karakter. In april 2001 werden
de onderstaande onderwerpen besproken.
De wetswijzigingen in
praktijk gebracht
De cliëntenraad nam met instemming kennis van de door de PUR
verkregen toestemming om, vooruitlopend op de Algemene Maatregel
van Bestuur, nu al uitvoering te
geven aan het doorlopen van enkele
voorzieningen ten behoeve van nabestaanden. Daarnaast kregen de leden
te horen dat de introductie van de
Wubo erkenning sec (bevestiging
van de gebeurtenissen zonder materiële rechten) is gerealiseerd en dat
er een tegemoetkoming bij de Wubo
geïntroduceerd zal worden onder de
noemer “deelname aan het maatschappelijk verkeer”. Deze tegemoetkoming lijkt een combinatie van een
aantal veel gevraagde Wuv tegemoet-

komingen (sociaal vervoer, extra
vakantie e.d.) en kan met name voor
minder draagkrachtigen een wezenlijke bijdrage leveren aan het tegengaan van vereenzaming en isolement.

Discussie over bemiddeling
door lotgenoten
De leden van de cliëntenraad wisselden van gedachten over het pleidooi
van een cliënt om bij problemen in
de communicatie lotgenoten in te
schakelen. Deze zouden mogelijk
meer empathie hebben en onafhankelijker overkomen dan ambtenaren
van de PUR of medewerkers van
begeleidende instellingen. De resultaten van eerdere en andere investeringen in de kwaliteit van de dienst-

verlening zijn positief, waardoor de
noodzaak van de inzet van lotgenoten niet direct wordt ingezien. Wel
kan de inschakeling wenselijk zijn.
De cliëntenraad zal daarom op een
komende vergadering een nader
standpunt innemen.

De berekeningsbeschikking
De problemen bij de introductie van
de berekeningsbeschikking (nieuwe
stijl) bestonden uit feitelijke onjuistheden, een te groot aantal pagina’s
en afwijkingen van de beoogde
vormgeving. De feitelijke onjuistheden zijn inmiddels hersteld. Met
betrekking tot de uitgebreidheid
krijgen cliënten dit jaar de keuze
tussen een verkorte en een uitgebreide beschikking. De verbetering
van de vormgeving zal daarna worden opgepakt. De cliëntenraad werd
ter vergadering verder geïnformeerd
over de procedures en werkwijzen
met betrekking tot de introductie
van een verkorte berekeningsbeschikking.

Overige onderwerpen
De cliëntenraad werd onder meer
geïnformeerd over de afzegging van
een gecombineerde vergadering met
leden van de Tweede Kamer; de verhoogde instroom aan nieuwe aanvragen; de mogelijke relatie tussen
het aantal aanvragen en de belangstelling voor de regelingen rond
Joodse en Indische tegoeden; de
ware toedracht en achtergronden
van het programma “breekijzer” en
de voorgenomen sluiting van de
polikliniek voor oorlogsslachtoffers
van het AZU. Met betrekking tot dit
laatste onderwerp besloot de cliëntenraad om zowel het ziekenhuis als
de minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport aan te schrijven.

De volgende vergadering
De volgende vergadering zal in september plaatsvinden. Er zal dan
onder meer aandacht worden
geschonken aan het beleid bij het
toekennen van creatieve therapie en
aan voorstellen voor verruiming van
het jeugdig vervolgden besluit
(Wuv).
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Vervolgingsslachtoffers
Jappenkamp
4. SV JAPPENKAMP richt een oproep
aan alle Jappenkampslachtoffers,
waar ook ter wereld, maar ook aan
eerder genoemde erfgenamen van
reeds overleden kampslachtoffers,
ook de Stichting financieel te steunen, opdat haar doelstellingen kunnen worden bereikt.
SVJ is thans doende om alle exJappenkampgeïnterneerden te verenigen en op te roepen haar financieel
te steunen. Na het beschikbaar
komen van voldoende middelen zal
dan middels een gerechtelijke procedure getracht worden de overheid de
aangekondigde tegemoetkoming van
ƒ3000,- te verhogen en ten minste
gelijk te stellen aan de bedragen die
aan eerder genoemde andere twee
groepen werden uitgekeerd (tot nu
toe ongeveer ƒ14.000,- per persoon).
Tevens dient voor reeds overleden
Japanse kampslachtoffers dezelfde
verervingmogelijkheid te worden
ingesteld als werd ingevoerd voor de
Nazi-kampslachtoffers.

VBV heeft eigen website!
Sinds begin december heeft het VBV een
eigen website: www.vbvinfo.nl
Op de site kunt u alle relevante informatie
over het VBV vinden, alsmede een Archief
van alle VBV Info’s vanaf 1995, die u
vanaf de site in pdf-formaat kunt downloaden. Op www.vbvinfo.nl vindt u tevens
een aantal Links (verwijzingen) naar verwante organisaties als Joods Maatschappelijk Werk, Pelita, Pur, Ombudsman, Centrum ’45 en Icodo. Onder de rubriek Nieuws zal het bestuur u
regelmatig op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen. De gedrukte VBV-Info blijft uiteraard viermaal per
jaar verschijnen voor alle leden.

www.vbvinfo.nl

W. Rasch

Correspondentie
Stichting
Vervolgingsslachtoffers
Jappenkamp:
Postbus 278,
3760 AG Soest

Maak de VBV-vuist groter! Maak uw kennissen (nu) lid! Bel of fax naar onderstaande nummer:
Telefoon: 020-673 32 33
Bank ABN-AMRO
Postbank

VBV INFO/Nieuws | Nr. 55 | december 2001
Verbond Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers

Bestuursleden VBV
F. Neter .................................. voorzitter
H.M. Vos ................... penningmeester
G. Goudeketting .......... administrateur
A.L. de Leeuw..........................................
P. Duveen ...............afdeling buitenland
6

Fax: 020 - 6 733 233
nr. 54.80.17.867
nr. 5063 253
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