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Daniël Sajet bezocht namens het VBV een vergadering en gaf ons
duidelijk verslag van een onduidelijke bijeenkomst

Platform of plat forum?
Op de 4de november 2003 vond een vergadering plaats
in het gebouw van ‘Nashviel’ in de Lairessestraat in
Amsterdam. Het betrof een algemene ledenvergadering
van het Platform Infrastructuur Nederland ook wel aangeduid met PIN. Daniël Sajet vertegenwoordigde het VBV
en kwam nogal beteuterd daarvan terug.
De reeks van ongewone gebeurtenissen
begon met de melding van een verdacht
pakketje dat was gevonden in de buurt
van het gebouw. De te hulp geschoten
politie leidde de deelnemers naar de
achteringang via de keuken. Waarna het
officiële gedeelte kon beginnen.
Direct na de opening van de vergadering voelde de voorzitter Willem Koster
zich geroepen om zijn functie ter beschikking te stellen. De reden was – aldus Sajet – dat het bestuur de opdracht
van haar leden niet had uitgevoerd. Uit
de mond van Sajet tekenden wij op dat
die opdracht zou zijn geweest: de beleidsvorming voor de verdeling van de
Maror-gelden bij te sturen en invloed
op de verdeling te bewerkstelligen. Dat
op zich leek weinig helder omschreven,
hetgeen nog werd versterkt door aanvullende, vage en duistere formuleringen van andere bestuursleden.

PIN-code
Een gemeenschapsraad bestaande uit
zes PIN-leden en zes CJO-leden zou
worden samengesteld. Aangezien het
CJO daarvoor nog geen kandidaten had
opgegeven, vond het zittende PIN-bestuur het nog niet opportuun om kandi-

daten te benoemen.
Ten aanzien van de toekomst van de
PIN en de vorming van een nieuw bestuur vond de vergadering dat de PIN
moest worden voortgezet alhoewel het
oorspronkelijke doel – het beïnvloeden
van het MAROR-beleid – zonder resultaat was gebleven.
De ledenvergadering deed vruchteloze pogingen om een nieuwe doelstelling te formuleren. Resultaat krijg je alleen met de goede PIN-code en die ontbrak kennelijk.

PIN-pas
Kandidaten – waaronder ook het VBV die zich voor een bestuursfunctie hadden opgegeven, werden door het nog
zittend bestuur afgewezen; zij pasten
niet in ‘het profiel’.
Bij gebrek aan kandidaten zag het zittende bestuur zich genoodzaakt om te
blijven zitten, waarop voorzitter Koster
besloot om de hamer ook maar weer ter
hand te nemen.
De PIN past dus voor het VBV; die krijgt
geen ‘PIN-pas’ en men laat de zaak zoals die was.
lees verder op pagina 5

Algemene Ledenvergadering zondag 21 maart aanstaande
Vul de aanmeldingskaart in op pagina 3 en doe deze op de post!
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20 jaar VBV

Dit jaar viert het VBV haar 20-jarig bestaan. Twintig mooie en nuttige jaren.
Jaren die zijn gebruikt om de overlevenden van WOII een gezicht en een stem
te geven. Twintig jaar waarin het VBV
heeft aangegeven dat de overlevenden
van WOII rechten hebben die steeds
opnieuw moeten worden getoetst zodat die onaangetast blijven en mogelijk zelfs worden verbeterd. Alhoewel de
WUV ons voorziet in een bestaan dat
de Europese toets der vergelijking kan
doorstaan, betekent het niet dat wij achterover kunnen leunen en kunnen wachten op hetgeen er gaat komen.
De verjaardagreceptie staat gepland na de
algemene ledenvergadering om 15.00 uur
op zondag 21 maart in hotel CASA 400.

VOORZITTERSMEMO
In Den Haag vallen de politieke partijen over elkaar heen en bezuinigingen zijn aan de orde van de dag.
Ternauwernood zijn mede door ons
toedoen de bezuinigingen van de
overheid op de basisinstellingen zoals de Stichting 40-45, JMW en
Pelita - afgewend. Waakzaamheid
blijft dus geboden.
Solidariteit met de overlevenden
van WOII zal hoog in het vaandel
moeten blijven staan van ons sociale stelsel. Het VBV zal hier juist in
deze monitorfunctie moeten blijven
volharden.
Mocht u zich soms afvragen of dit
allemaal moet, dan is het antwoord
klip en klaar en volmondig, ja.
Nog steeds komt het VBV op voor
de belangen van vervolgingsslachtoffers als groep en beschouwt zich
als een ‘vakbond’ voor de vervolgde
overlevenden van WOII.
lees verder op pagina 3

Opinie [vervolg!]

Vooruitzien
via terugblik
In de vorige info onder het kopje “Vooruitzien via terugblik” nodigden wij het Centraal Joods Overleg uit om een gerechtelijke uitspraak ten uitvoer te leggen. Die uitspraak legde de verplichting op om een referendum te houden onder de joodse oorlogsslachtoffers. Zo immers kan die doelgroep bepalen hoe het
resterende deel van de MAROR-gelden zou moeten worden besteed. Herhaald aandringen van de zijde van het VBV heeft het
CJO niet kunnen verleiden om ook maar enige reactie af te scheiden.
Door Eddy Neter
Zoals dat wel vaker voorkomt bij instanties met een autoritaire inslag en
met een ‘speciale’ structuur en opbouw, heeft kennelijk de idee postgevat
dat geen bericht goed bericht is. Door
geen reactie te geven kun je immers
ook niet de vingers branden aan iets dat
zou kunnen lijken op een visie. Gewoon
dood laten bloeden dus. Misschien heet
dat in die kringen ook visie?
Dat het lastig werken is met zulke organisaties werd recent bewezen door het
functioneren, of beter het disfunctioneren, van het Platform Infrastructuur
Nederland. Elders in dit blad wordt verslag gedaan over het democratisch gehalte van een algemene ledenvergadering van de PIN.

Rinkelend manna
Dat platform wordt namelijk geacht de
resterende MAROR-gelden te verdelen
over Nederlandse projecten. Het enige wat tot nog toe fabelachtig schijnt te
lukken, is het bedenken van geldverslindende methoden om bovenal weinigprofessionele organisaties en/of individuen te verleiden tot het indienen van
zulke projecten.
Ach, en vindingrijk zijn wij natuurlijk
allemaal dus de bitterballen bakkende clubs, de praatgrage bestuurtjes,
de matzenballendraaiers en noem ze
maar op, zij hebben inmiddels allemaal
prachtige en ontroerend goede ideeën
gelanceerd in de hoop dat er ook voor
hen financieel manna rinkelend neer-
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daalt vanuit de MAROR-hemel.

Kamer III of camera obscura?
Inmiddels heeft ook de overkoepelende
stichting het er niet bij laten zitten. Het
is allemaal wat te gecompliceerd om
dat hier helemaal uit de doeken te doen,
maar dat ook daar grote onenigheid
is ontstaan, werd ons duidelijk toen
de voorzitter van het bestuur van de
Stichting Maror-gelden Overheid, Rob
van der Heijden (tevens burgemees-

ter van Zandvoort), een afscheidsbrief
schreef aan het Platform Israël.
Begrijp mij goed, het was het Platform
Israël dat eruit werd geknikkerd. Dat
Platform heet in de wandeling ook wel
Kamer III.
Het leek eerst weer een beetje te zijn
bijgelegd en later toch weer niet maar
ach, dat maakt niet zoveel uit, toch? Het
blijft rommelen in de marge van de vele
miljoenen.
Het bovenstaande geeft mij toch een
zorgelijk gevoel omtrent de competentie van de beheerders van die gelden.
Een opmerkelijk detail hierbij is nog dat
vrouwen nauwelijks een rol schijnen te
spelen in die besturen. Ik zelf ben ze tot
op heden nog niet tegengekomen. Vaak
juist brengt de vrouwelijk inbreng een
stukje redelijkheid en een andere, vaak
relativerende belichting met zich mee.
Met een referendum, zoals dat door de
rechter in november 1999 ooit werd bevolen, zou dat evenwicht tenminste
weer een beetje kunnen worden hersteld, aannemende dat ook vrouwen
mogen mee doen aan een referendum.
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VOORZITTERSMEMO
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Nog steeds geeft het VBV haar leden
advies en voorlichting en tracht hen
wegwijs te maken in het doolhof van
artikelen en bepalingen van de Wet
Uitkeringen
Vervolgingsslachtoffer
1940-1945 (WUV). Nog steeds voert
het VBV regelmatig overleg om zaken
rond de uitvoering van de WUV verbeterd en/of vereenvoudigd te krijgen.

beunhazen die in het dubieuze en
soms zwarte circuit over uw rug wat
extra centjes proberen te vergaren.
Wij stonden de afgelopen twintig jaar
voor u klaar. Dat blijft zo.

De V’s van het VBV
In de achter ons liggende twintig jaar
hebben wij onszelf dus bewezen en de
toekomst zal onze verdere successen
moeten uitwijzen. Alhoewel het VBV
een vrijwilligersorganisatie is, heeft
die ‘V’ van ‘vrijwillig’ nooit een ‘V’ van
‘vrijblijvend’ betekend. Er is hard gewerkt en zo hebben wij onze naam als
belangenbehartigers bekend en waar
gemaakt.

Vaak hebben wij het gevoel gehad
met de rug tegen de muur te staan.
Dankzij u allen en het vertrouwen dat
u in ons had en heeft, kunnen wij tevreden terugkijken op de behaalde resultaten. Ook dankzij uw betalingsgedrag en de extra bijdragen die wij
mochten ontvangen na de Maror, bevinden wij ons in een redelijk onafhankelijk en gezond financieel vaarwater.

Gedane zaken
Het VBV kan bogen op in het oog
springende zaken zoals de gelijkschaDe Algemene ledenvergadering zal
keling inzake de WUV, van mannen en
dit jaar dan ook een feestelijk karakter
vrouwen. Het herzien en verbeteren
hebben. Ik hoop u allen te mogen vervan de dubbele AOW aftrek.
welkomen,
Na decennia is de zo beschamende
vermogenskorting van zes procent
nog steeds niet afgeschaft, maar toch Bij dit alles wilde ik toch even bij stilgewijzigd naar vier procent. In het ka- staan. Het gaat niet allemaal vanzelf.
der van de ‘joodse tegoeden’, zorgde uitsluitend de interventie van het
VBV ervoor, dat de zg. Maror-gelden
IN MEMORIAM
ook daadwerkelijk individueel werden
uitgekeerd.
In het kader van de Slavenarbeid bemiddelde en bemiddelt nog steeds het
VBV de belangen van de rechthebbenden. Het is ook dankzij het VBV dat
haar leden die in kamp Westerbork
hebben gezeten toch nog op tijd de
formulieren konden invullen. Ander
organisaties waren dienaangaande
Evert van der Wall voor- raad Amsterdam Oost bestaanden te behartionvolledig op de hoogte van de crimalig directeur van de –
Watergraafsmeer. gen. In zijn contacten
teria van de Claims Conference en
Stichting 1940 1945 is Diegene onder u wiens met oorlogsgetroffezo kon het gebeuren dat veel mensen
op zaterdag 22 novem- zaken via de Stichting nen toonde hij zijn welin die betreffende categorie te laat de
ber op 59 jarige leeftijd liepen en lezers van gemeende persoonlijke
aanvraagformulieren invulden. Ook
is overleden. Voor ons het Contactblad heb- aandacht voor de menvoor onze leden die hun aanvraag via
was dit bericht schok- ben Evert persoonlijk sen voor wie de Tweede
andere organisaties hebben laten afkend. Bij Evert vonden gekend.
Wereldoorlog een onhandelen, zijn wij druk doende om de
wij altijd een luiste- Hij vertegenwoordigde uitwisbare invloed op
schade zo veel mogelijk te beperken.
rend oor. Via de Raad de Stichting in vele op- hun leven heeft gehad.
van Overleg van de zichten en hij was ge- Ook na zijn vertrek
Beunhazen
Stichting hadden wij durende 15 jaar als di- bij de Stichting 1940Er bereiken ons regelmatig berichregelmatig contact. In recteur werkzaam. Hij 1945 heeft hij zijn beten van mensen die hulp vragen bij
1998 was hij gastspre- was dan ook echt het langstelling en betrokanderen die menen verstand te hebker op onze Algemene visitekaartje van de kenheid voor de groep
ben van zaken de WUV betreffende.
Jaarvergadering. Evert Stichting. Daarbij com- oorlogsgetroffenen geVaak wordt er voor deze hulpverletrad in maart 1987 bineerde hij zijn betrok- houden. Hij nam zitning ook veel geld gevraagd. Wij zijn
als directeur bij de kenheid met de groep ting in de Raadskamer
en blijven een organisatie die twintig
Stichting 1940-1945 in oorlogsgetroffenen en Wetten Buitengewoon
jaar geleden in het leven werd geroedienst. In mei 2002 zijn bestuurlijke erva- Pensioen van de PUR.
pen om de belangen te behartigen van
heeft hij zijn functie bij ring om de belangen Wij wensen allen die
de overlevenden van WOII m.b.t. de
de Stichting 1940-1945 van verzetsdeelnemers, hem lief waren veel
WUV. Juist aan die belangenbehartiverwisseld voor een po- vervolgingsslachtof- sterkte om dit verlies te
ging ontlenen wij ons bestaansrecht.
litieke carrière als voor- fers en burger-oorlogs- dragen.
Wij willen dan ook waarschuwen voor
zitter van de stadsdeel- getroffenen en hun na-

Evert
van der Wall
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Van 10 tot 11 uur is de inschrijving en ontvangst in de koffiekamer hotel
CASA 400 te Amsterdam (op de eerste etage tegenover de trap, lift aanwezig), waar u tevens een consumptie wordt aangeboden.
π 11.00 uur
ALG. LEDENVERGADERING

worden aangemeld. Voor adressering
zie colofon.

1. Opening
Welkomstwoord en inleiding van de
voorzitter Flory Neter

ROOSTER VAN AFTREDEN:
π Gerrie Goudeketting:
heeft zich herkiesbaar gesteld.
π Peggy Duveen:
heeft zich niet herkiesbaar gesteld.
Peggy kwam in het bestuur van het
VBV op 25-3-2001. Zij stelt zich helaas
niet meer beschikbaar. De afstand
van Antwerpen naar Amsterdam en
de vele werkzaamheden die de bestuursfunctie met zich meebrachten,
werden een te zware belasting. Wel
zal zij daar waar zij kan, helpen om
met haar kennis en expertise het VBV
bij te staan. Het bestuur vindt het erg
jammer haar te moeten missen.
Flory Neter-Polak:
De zetelverdeling zoals verleden jaar
werd gemaakt, blijkt helaas niet mogelijk. Daan Sajet kreeg in Brussel een
baan aangeboden en heeft die geaccep-

2. Ingekomen stukken en mededelingen
Tijdens dit agendapunt zal de voorzitter mededelingen doen over ontwikkelingen en lopende zaken.
3. Notulen
Goedkeuring
notulen
jaarvergadering 2003. Deze notulen zijn integraal opgenomen in het archief
(www.vbvinfo.nl) en tot eind 2003 waren deze op te vragen bij het secretariaat. Veel leden hebben reeds van deze
mogelijkheid gebruik gemaakt!
4. Verslag penningmeester
Het financieel verslag van 2003 en
de begroting van 2004 kunt u op
aanvraag bij de penningmeester bestellen (VBV, Postbus 87594, 1080
JN Amsterdam). Ook verkrijgebaar
bij de balie in de ontvangsthal CASA
Academica.
5. Verslag kascontrolecommissie
6. Decharge bestuur
7. Benoeming kascontrole commissie
2004
8. Vaststelling contributie
8a. Voorstel ‘lidmaatschap voor het
leven’.
Zie artikel elders in deze VBV-Info.
9. Bestuursleden
Kandidaten en tegenkandidaten dienen
schriftelijk, ondertekend door de kandidaat alsmede door vijf VBV-leden uiterlijk een week voor de vergadering te
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π

teerd. Per 1 februari is hij geen bestuurslid meer. Het voorstel van het bestuur is
om Bert de Leeuw die al een aantal jaren in bestuur zit als medevoorzitter te
benoemen. Flory blijft daarnaast ook als
voorzitter functioneren en zal tevens samen met Eddy Neter de INFO blijven
verzorgen.
10. Toelichting van de voorzitter en
andere bestuursleden over de komende acties van het VBV
11. Rondvraag
12. Huishoudelijke mededelingen.
Sluiting van de vergadering (uiterlijk
12.30 uur)
π 12.30 uur
LUNCH
lees verder op de volgende pagina

VUL DE ONDERSTAANDE BON IN, KNIP UIT EN DOE
DEZE VOLDOENDE GEFRANKEERD OP DE POST.
DOE DIT RUIM VOOR 14 MAART.

Aanmelding deelname algemene ledenvergadering en/
of lunch op zondag 21 maart 2004. Leden betalen 7,50
euro per persoon. Introducees 15,- euro per persoon.
Naam

❏Dhr. ❏Mevr.

Adres
Postcode

Plaats

❏ Aanmelding vergadering:

personen

❏ Aanmelding lunch:
Het totaalbedrag ad.

Aanmeldingskaart
deelname Algemene
personen
Ledenvergadering
2004
euro wordt aan de zaal voldaan.

Deze kaart dient uiterlijk 14 maart in ons bezit te zijn.

Vervolg pagina 1

Platform of plat
forum?
Vanaf 12.30 uur staat de lunch klaar
voor leden die zich daarvoor hebben aangemeld en genodigden. Bij
voldoende plaats is het mogelijk introducés mee te brengen. Toewijzing
voor deelneming zal in volgorde van
inschrijving gebeuren. Prijs voor leden: 7,50 euro. Prijs voor introducés:
15,- euro. Let wel: deze bedragen moeten aan de zaal worden voldaan.
π 13.45 uur
MIDDAGPROGRAMMA
14.00 uur. GASTSPREKERS:
π De heer G.L.J. Huyser, voorzitter van
de Pensioen- en UitkeringsRaad (PUR).
π De heer M.J.Chr. Worrell, voorzitter
van het Informatie- en Coördinatieorgaan Dienstverlening Oorlogsgetroffenen (ICODO).
Beiden zullen vanuit hun eigen perspectief spreken over de historie, het heden
en de toekomst van de PUR en ICODO
en hun relatie tot het VBV

van de Pensioen- en UitkeringsRaad
bereid om uw persoonlijke vragen te
beantwoorden. De accommodatie zal
zodanig zijn dat men ongestoord een
gesprek kan voeren.
15.00 uur
Twintig
jaar
Receptie ter gelegenheid van het
20-jarig bestaan
van het VBV. De
verjaardagsreceptie in de bar van de
Casa zal een gezellige gelegenheid zijn tot
napraten. Een hapje en drankje worden u
aangeboden door het VBV.

COLOFON

Twintig
jaar
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Maak de VBV-vuist groter!
Maak uw kennissen (nu) lid! Bel of
fax naar onderstaande nummer:
Telefoon 020 - 673 32 33
Fax 020 - 6 733 233

14.30 uur
Gelegenheid tot het stellen van vragen.
15.00 uur
Tevens na afloop van de middagbijeenkomst zijn enkele functionarissen

PINNIG einde
Medio 2004 verwacht men een ‘missie
nieuwe stijl’ te hebben bedacht. Dat zal
dan ook het moment zijn waarop men
een nieuw bestuur hoopt te formeren.
Uiteraard, als de juiste kandidaten zich
melden. Of er ook nieuwe codes voor
die kandidaten worden bedacht blijft
vooralsnog duister.
Sajet concludeerde na alle gekrakeel dat
een falend bestuur dus een nieuw beleid en missie gaat uitstippelen, dat zij
ook nog hun opvolgers balloteren en
hen dan het uitgestippelde beleid laten
uitvoeren.
Hij verbaasde zich met enkele anderen
over de naïviteit van de vergadering, die
deze vertoning had geaccepteerd en hij
besloot pinnig met de woorden “hier
word ik niet vrolijk van”.

Bank ABN-AMRO nr. 54.80.17.867
Postbank nr. 5063 253
Contributie 2004:
Eén enkel lid 130,- Gezinslid 115,Toeslag buitenland 15,-

Locatie hotel Casa 400

voldoende
frankeren

VBV
Postbus 87594
1080 JN AMSTERDAM
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Proost, santé,
op het leven!
Binnen het bestuur van het VBV klinken er geluiden
om tot een vereenvoudiging van de contributieheffing
te komen. Wie zijn oor goed te luisteren legt, hoort tussen de zinnen door dat er over wordt gedacht om een
contributie ‘voor het leven’ te creëren.
Het schijnt overigens niet voor het eerst
te zijn dat zulke ideeën worden gelanceerd. Jaren terug werd reeds aan deze
mogelijkheid gedacht maar omdat een
‘levenscontributie’ voor vele leden een
toch wel forse financiële ingreep kon betekenen, heeft men uiteindelijk dit idee
toch laten varen.
Met een voorzichtig financieel beleid
lijkt het goed mogelijk om met een éénmalige heffing te volstaan. Dat behoeft
dan ook niet een al te grote bijdrage te
zijn. Er kan dan een zodanig werkkapitaal worden opgebouwd dat er voldoende middelen zullen zijn om alle werkzaamheden ongestoord te kunnen continueren.

Niet minder werk
Het VBV en haar bestuur zijn namelijk
in een wat ander vaarwater terechtgekomen. Toenemende ervaring en deskundigheid van de bestuursleden zelf,
gepaard gaande met het meewerken
en meehelpen van enkele partners, geven een aanzienlijke verlichting in de
werkdruk. Wel moet worden gezegd
dat de stuwende kracht van de voorzitter soms doet denken aan een slavendrijver want het ontbreekt haar niet
aan creativiteit om telkens weer nieuwe
bronnen aan te boren die dan ook weer
evenzoveel werk opleveren. Maar toch,
de vele, inmiddels ervaren handen maken het werk wel lichter. Dit alles maakt
ook de weliswaar incidenteel ingeroepen hulp van externe betaalde krachten
overbodig.
Hoera
Voor penningmeester Hans Vos echter
ligt dit anders. De zorg voor het innen
van contributies en bovenal van achter-

stallige contributies kost hem veel en
vaak zelfs erg veel werk en soms ook irritaties. Verder is het aanmaken en het
verzenden van rekeningen en acceptgiro’s een niet onbeduidende kostenpost.
Een voorzichtig hoera klinkt er uit sommige monden en wellicht ook uit die
van Vos, alhoewel nog lang niet alle aspecten tegen het licht zijn gehouden.

Geen verplichting
In één ding is het bestuur helder en
eensgezind, het betreft hier geen verplichting tot het betalen van zo een éénmalige contributie. Voor alle leden geldt
dat men moet kunnen blijven kiezen
voor een jaarcontributie of een contributie voor het leven.
Met meer dan gewone belangstelling
wachten wij eventuele voorstellen af
voor deze noviteit binnen het VBV.
Nog nieuwsgieriger zijn wij naar het bedrag dat zal worden vastgesteld voor
die éénmalige en dus laatste contributie. Maar zoals gebruikelijk bij dit soort
besluiten, het laatste woord heeft natuurlijk u!

Vervelend,
spijtig,
triest
In vorige info’s werd regelmatig aandacht besteed aan het wel en wee
van onze leden uit de Indische hoek.
Pelita en het Indisch Platvorm kregen aandacht en ook een deel van de
problematiek rond verdwenen verzekeringspolissen werd enigszins belicht. Uiteraard was het de bedoeling
van het VBV om te prikkelen tot activiteiten en om reacties uit te lokken.
Jammer maar dat is dus tot op heden
niet gelukt.
Het VBV-bestuur heeft laten weten toch de wat versleten lijkende draad op te pakken en weer contact te zoeken met de desbetreffende organisatie(s). Het is ons natuurlijk duidelijk dat de grote verscheidenheid aan comités, besturen, platformen, organen en alles wat er nog
meer valt te bedenken een rem vormt
om eenheid te verkrijgen.
Het is voor het VBV dan ook onmogelijk om te overleggen met of hulp te
bieden aan zoveel verschillende groeperingen. Het bestuur hoopt dan ook
oprecht dat er op niet al te lange termijn meer eenheid zal ontstaan zodat op zinvolle wijze kan worden onderhandeld.
Indische spreekbuis,
als je blieft meldt u!!

