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Van de voorzitter

Goednieuwskrant
Op het moment dat u de INFO ontvangt, is het voor een nieuwjaarswens
wat laat. Helaas is deze INFO later dan
gepland.
Toch wil ik mijn goede wensen niet achterwege laten. Is het niet altijd een goede zaak om je medemens het beste te
wensen? Misschien zou dat in onze rumoerige wereld wel wat vaker mogen.
Het blijft echter moeilijk om de juiste formulering te vinden. Ik vraag mij
soms af hoe je dat doet in een tijdsgewricht waarin de ene onbegrijpelijke gebeurtenis de andere ramp opvolgt. Een
achtbaan die de agressie meesleurt in
een duizelingwekkende vaart. En de
duizenden weeskinderen die na de zeebeving alleen op de wereld staan, trekken niet zo maar aan het oog voorbij;
dit beeld ijlt lang na op het netvlies.
Het wekt herinneringen op van beelden van eenzaamheid. Kinderen die na
een oorlog hun ouders, have en goed
zijn verloren. Kinderen die opgroeien
in een wereld waarin de nestwarmte
ontbreekt die zo nodig is om een kind
te laten gedijen en uitgroeien tot een
ongeschonden mens.

Waar is het mooie en goede?
Ondanks de vele onbegrijpelijke dingen die gebeuren en waarover men

zich in alle toonaarden opwindt, heb ik
ook een wens. Ik kan het in mijn eentje
niet verwezenlijken maar wel een steentje bijdragen. Mijn wens voor het nieuwe jaar is heel eenvoudig. Gewoon de
‘Goednieuwskrant’. Zoiets eenvoudigs
lijkt mij nu hét gat in de markt. Zo simpel. Bijvoorbeeld één keer per maand.
Je moet uiteindelijk voorzichtig beginnen. Alle dagbladen komen verplicht
uit met alleen de positieve zaken die in
de samenleving plaatsvinden. Alleen
positieve bijdragen van individuen en
overheden, zowel nationaal als internationaal. De negatieve spiraal van
slecht nieuws, wordt zo doorbroken.
Een soort spiegel die ons wordt voorgehouden van een wereld zoals wij die
eigenlijk allemaal het liefst zouden willen zien.
Ik ben ervan overtuigd dat in alle
brandhaarden op de wereld ook positieve gebeurtenissen plaatsvinden. Wij
krijgen die slechts bij hoge uitzondering te zien. Ik ben er van overtuigd dat
de wereld er anders uit zou zien als de
mens de gelegenheid zou krijgen om
zich te richten op de mooie dingen die
om hem heen gebeuren.

Betrekkelijke betrokkenheid
Ook in onze veranderende samenle-

Jaarvergadering: Zondag 20 maart 2005
+++ Gratis lunch voor leden +++
En feestelijke receptie ‘60 jaar Bevrijding’
Let op: tweede generatie van harte
welkom! Vraag uw kinderen eens mee!
Meld u aan voor de jaarvergadering!
Voor meer informatie zie pagina 7

ving gebeuren er leuke dingen op menselijk gebied. Natuurlijk zijn er buurten waar buren van verschillende herkomst op basis van goed nabuurschap
met elkaar omgaan. Die dingen moeten wij koesteren. Met een optimistische kijk op de samenleving ziet het
bestaan van alledag er een stuk acceptabeler uit.
De problemen die onze generatie
denkt te hebben betreffende de veelbesproken inburgering van allochtonen,
bestaan voor onze kleinkinderen al helemaal niet meer. Voor kinderen van nu
bestaan de verschillen die wij zien niet
meer.
Eigenlijk is die gelijkwaardigheid die
de hedendaagse kinderen ervaren nou
juist datgene wat mijn ouders na de
oorlog maatschappelijk voor ogen hadden. Een maatschappij gebaseerd op
gelijkwaardigheid en maatschappelijke
betrokkenheid.
> lees verder op pagina 8

Kenniscentrum
Cogis van start
Onlangs heeft er een fusie plaatsgevonden tussen
ICODO, Centrum ’45 en het
Sinai Centrum. Wij vinden
dat dit een ultieme manier is
om de opgedane expertise, in
breedste zin van het woord,
te behouden en open te stellen voor die personen of organisaties die daarvan gebruik willen maken. Wij wensen het bestuur van Cogis
heel veel succes in de uitvoering van haar doelstellingen.
> lees verder op pagina 3

VBV bezoekt Nieuwjaarsreceptie PUR

PUR streeft naar
meer efﬁciency
Op 5 januari jl. bezochten Albert de Leeuw, Gerrie Goudeketting
en Flory Neter de receptie van de PUR ter gelegenheid van het
nieuwe jaar. Altijd gezellig en bovenal ook bijzonder nuttig.
Een korte impressie opgetekend door Flory Neter.
Tijdens deze receptie ontmoetten wij tot onze verrassing ook Dirk
Wentink van het NIK (Nederlands
Informatiekantoor) in Jeruzalem. Die
ontmoeting was een goede zaak. Er
werd dan ook afgesproken dat tijdens een verblijf in Israël het NIK zeker zal worden bezocht zodat er nog
wat dieper kan worden ingegaan op
zaken betreffende VBV-leden in Israël.
Overigens staat elders in dit blad een
brief gepubliceerd welke wij van hem
ontvingen en tevens onze reactie hierop.

Tsoenami, Azië en
PUR-cliënten op Sumatra
De nieuwjaarsborrel was zoals gebruikelijk uitstekend georganiseerd met
een grote gezelligheidsfactor. Maar
het is vooral de jaarrede van de heer
Huijser, voorzitter van de PUR, die een
gebeurtenis is waar ik persoonlijk ieder
jaar weer opnieuw naar uitkijk.
Hieronder een korte samenvatting van
die toespraak waarin de heer Huijser
memoreert aan de schokkende ramp
in Zuidoost-Azië. Uiteraard een onvermijdelijke startpunt van zijn betoog
met de beelden die eenieder nog vers
op het netvlies lagen. Een toespraak
met een Aziatisch begin en het gebruikelijke, jaarlijkse Chinese slot waar alle
aanwezigen weer met gespitste oren
op zaten te wachten.
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“Gelukkig kon worden gemeld dat de
achttien cliënten van de PUR die op
Sumatra wonen de aardbeving hebben
overleefd. Ook hebben zij hun bezittingen kunnen redden en zodra huisbezoek mogelijk is, zal de rapporteur aldaar bezoeken aﬂeggen bij vijf cliënten
die buiten Medan wonen.
Ook ontvielen ons in 2004 twee leden
van het Koninklijk Huis. Prinses Juliana
en Prins Bernhard. Oud-strijders zullen hem bij het deﬁlé in Wageningen
moeten missen. Hij was de personiﬁcatie van de capitulatie. Zijn vrouw,
Koningin Juliana, werd de Moeder des
Vaderlands genoemd. Een gevoelig
verlies.

Vrijheid in het geding
Het nieuws over de moord op Theo
van Gogh bracht onrust, onmacht en
kwaadheid in Nederland teweeg. In de
bezettingstijd werden mensen doodgeschoten vanwege hun overtuiging. De
na de moord ontstane woede is niet
onlogisch omdat een fundamenteel
goed, dat van de vrijheid van meningsuiting, in het geding is. Maar overspannen reacties lossen niets op. Laten we
ervoor zorgen dat we in al onze verscheidenheid vreedzaam naast elkaar
kunnen leven in een open, tolerante
en pluriforme samenleving. Voor zo’n
maatschappij is in de jaren 40-45 hard
gevochten.

Vrijheid 60 jaar na dato
2005 wordt een bijzonder jaar. Bij tal
van herdenkingsbijeenkomsten zal
het 60-jarige einde van de Tweede
Wereldoorlog worden herdacht.
Ik ben elke dag blij met mijn vrijheid.
Maar die vrijheid is begrensd. Tolerantie
gaat dan een rol spelen, maar die mag
op haar beurt niet ontaarden door alles maar goed te vinden. In die ogenschijnlijk vicieuze cirkel mogen wij niet
vastlopen.
Het gaat er om voorwaarden te creëren
die de menselijke ontplooiing in vrijheid garanderen en waarbij we tegelijk
rekening houden met onze naasten.
We zijn dat verplicht al was het alleen
al ter wille van onze, zestig jaar geleden omgekomen verzetsmensen, zeelieden, vervolgingsslachtoffers en burgeroorlogsgetroffenen.
PUR en doelgroep
Voor wat de PUR betreft, heeft men in
het afgelopen jaar het personeelsbestand moeten inkrimpen. Er moet echter gelijktijdig zorg en aandacht voor
onze steeds oudere doelgroep worden geïntensiveerd, door een kwalitatief goede, vereenvoudigde en efﬁciënte dienstverlening, waarbij we onze clienten zo min mogelijk willen lastigvallen met ingewikkelde formulieren. Het
moet nog eenvoudiger.
Dienstverlening aan onze doelgroep
moet op langere termijn gegarandeerd
blijven.
Chinees recept voor een
droom van een jaar!
Tot slot de Chinese ﬁnale. 2005 is het
jaar van de houten haan. Hout staat
voor hoge waarden en dat relativeert
de haan. Wij zullen de houten haan nodig hebben. Hij is minder koppig dan
andere hanen en staat open voor dingen, is rechtvaardig en bereid anderen
onbaatzuchtig te helpen. Maak hem
niet kwaad want hij kan een scherpe
tong hebben. Hij zal zijn best doen om
zijn eigen hachje te redden. Voor de
houten haan is het leven een droom,
als hij maar niet te veel grootse dingen
tegelijk onderneemt. Een mooie wens
voor u?
Moge 2005 een prachtige droom zijn
voor u allen. Geluk en gezondheid voor
u en de uwen. Een ﬁjn 2005.”
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DE REDACTIE HOUDT ZICH NIET VERANTWOORDELIJK
VOOR DE INHOUD VAN DE INGEZONDEN ARTIESTEN.

Hieronder treft u de reactie van de heer Wentink, namens de
Cliëntenraad WUV-Israël, over de opmerkingen betreffende het
Nederlands Informatie Kantoor (NIK) in Jeruzalem in de rubriek ‘Vraag
en Antwoord’ (VBVNieuws nr 64 mei 2004).
>
Naar onze ervaring bestaat
er juist een nauw contact tussen de
naar Israël geëmigreerde Nederlander
en het NIK. Diverse organisaties zoals de Organisatie voor Nederlandse
Immigranten (IOH), als de Stichting
ELAH, de twee ‘Nederlandse” bejaardenhuizen in Israël en AYALAH staan
in regelmatig contact met het NIK, waar
een cliëntvriendelijke staf werkt, die op
de hoogte is van alle WUV-ontwikkelingen en die goed gebaseerde informatie
geeft. Door het ontbreken van een instelling voor maatschappelijk werk voor
WUV-cliënten in Israël geven de NIKmedewerkers de clienten advies, ondersteuning en begeleiding bij o.a. de aanvraagprocedure, keuze en begeleiding
i.v.m. het gaan naar een verzorgingshuis
en ﬁnanciële- en bezwaar- en beroepprocedures. Bovendien zijn er in de diverse locaties in Israël door het NIK begeleide ‘spreekuurhouders’ die de eerste vragen van de cliënten beantwoorden en die assisteren bij het verwerken
van de moeilijke correspondentie met
de PUR. Tevens worden er door het NIK
op verzoek van de organisaties van tijd
tot tijd in het land lezingen gehouden
om de cliënten meer informatie te geven over de WUV-ontwikkelingen . Ook
staat in Israël een door de PUR geﬁnancierde maar onafhankelijke ‘pleitbezorger’ aan de WUV-cliënten ter beschikking voor het behandelen van de bezwaren tegen beschikkingen, waar men
het niet mee eens is. De contacten tussen NIK en de PUR zijn altijd zeer positief. Dit komt tot uitdrukking in een veelvuldig mondeling en schriftelijk contact
met Leiden, waarbij wij er extra op wil-

len wijzen dat de diverse delegaties van
de PUR naar Israël en vice versa van de
Cliëntenraad WUV-Israël hebben bijgedragen tot een goede communicatie.
Namens de Cliëntenraad WUV-Israël,
D.E.Wentink

Noot redactie:
De heer Wentink reageert op een deel
van de verslaglegging van wat tijdens
de algemene ledenvergadering van het
VBV door een van de aanwezigen werd
ingebracht. Het desbetreffende VBV-lid
uit Israël had kennelijk ervaringen welke
afwijken van wat door de Cliëntenraad
WUV-Israël wordt gesteld.
De redactie acht het haar taak om in
het VBV-Nieuws weer te geven, te signaleren en te opiniëren. Aangezien wij
de faciliteiten missen om de oorzaak
en eventuele juistheid van klachten te
onderzoeken, zijn wij verheugd dat de
heer Wentink de moeite heeft genomen
om de visie van de Cliëntenraad WUVIsraël in te brengen.
Het VBV-bestuur hoopt dat men in
Israël de mogelijkheid heeft om klachten gedegen te onderzoeken en, als die
gegrond blijken te zijn, de dienstverlening waar nodig aan te passen en te optimaliseren.
Ten slotte zij vermeld dat hier een belangrijke rol zou zijn weggelegd voor
Ayala. Het onvoldoende functioneren
van deze vereniging is echter een belangrijke reden voor uitkeringsgerechtigden in Israël om zich te wenden tot
en lid te worden van het VBV. Helaas
worden deze cliënten soms door de
omstandigheden daartoe zelfs gedwongen.

Cogis
Cogis: “ jij brengt samen...
...jij brengt bijeen...
...jij verzamelt”
Cogis staat voor samenbrengen, onderzoeken én verspreiden van kennis over de gevolgen van vervolging, oorlog en geweld ten behoeve
van getroffenen, mensen in hun omgeving en de samenleving.

www.cogis.nl
Cogis is een vraagbaak voor oorlogsgetroffenen, consultatie ten behoeve van hulpverleners en beschikbaarheid van (digitale) bibliotheekdiensten voor onderzoekers, hulp- en
dienstverleners en mensen uit de directe omgeving van getroffenen.
In de toekomst zult u op de website
informatie kunnen vinden over alle
activiteiten van Cogis.
Internationale rol
Cogis verzamelt, ontwikkelt, verbreidt dus kennis en geeft beleidsadviezen. De werkzaamheden liggen
op het gebied van hulpverlening aan
hen die lijden onder de psychosociale en psychotraumatalogische gevolgen van vervolging, oorlog en geweld. Het kenniscentrum zal deze
expertise nationaal en internationaal
aan professionele of aan vrijwillige
dienst- en hulpverleners, geweldsgetroffenen, belangstellende personen en instellingen aanbieden en zal
overleg plegen met representatieve
landelijke organisaties.
Stichting Cogis zal nieuwe onderzoeken agenderen en verrichten en zal
tevens kennis en informatie verstrekken. Ook zal de stichting een vraagbaak zijn voor getroffenen die zelf informatie zoeken over hulpmogelijkheden. Door zijn bestaan waarborgt
Stichting Cogis dat de aanwezige en
ontwikkelde kennis ook voor de toekomst blijft behouden. Gezien vanuit
Europees en internationaal perspectief hebben de drie gefuseerde instellingen een unieke positie. Mede
daardoor zal de Stichting Cogis ook
internationaal een betrokken en deskundige rol spelen.
februari 2005
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REGELMATIG HEEFT HET VBV-BESTUUR CONTACT MET ORGANISATIES
DIE ZICH EVENEENS BEZIGHOUDEN MET OVERLEVENDEN UIT WO II.
WIJ PROBEERDEN EEN BEELD TE SCHETSEN VAN DE MEEST HEIKELE PUNTEN.

Zoeken
naar inzicht
In gesprek met diverse hulpverlenende organisaties op het terrein van WO II overlevenden lijkt er een gemeenschappelijke
lijn in de visie op de huidige situatie in ‘uitkeringsland’. Die gesprekken werden veelal door casuïstiek ingegeven.
De ontdekte lijn en de te volgen route om veranderingen en verbeteringen tot stand te brengen, blijken ook zo hun nuances te
hebben. Het valt al direct op hoe gecompliceerd het zal worden
om straks goede keuzes te maken. Voor conclusies, consensus
en oplossingen is ongetwijfeld veel tijd nodig.
De causaliteit en het daarmee verband houdend verminderd verdienvermogen was ondermeer aanleiding
voor diverse gesprekken. Een van de
gevolgtrekkingen was dat de waarde
die wordt toegekend aan de adviezen
van de interne medische dienst een
soms verstrekkende invloed heeft op
beslissingen van de Raad.
Er zijn dan ook nogal wat vragen bij
de gesprekspartners. Een van die vragen betreft bijvoorbeeld hoe expertises van behandelende artsen en specialisten worden beoordeeld als men
die plaatst tegenover de verslaglegging van de medische adviseurs. Wat
weegt het zwaarst? Wat is doorslaggevend? Kan men objectieve criteria
vaststellen die de kans op onbegrepen
beslissingen verkleint of misschien
zelfs zou kunnen uitsluiten?
Toegespitst op de causaliteitsvraag
zou het antwoord op de vraag “is men
er bij geweest?” als een redelijk objectief gegeven kunnen gelden.
Begrijpt een medische adviseur van
de uitbetalende instantie dan ook wat
voor impact dat heeft of heeft gehad?
Het antwoord is mogelijk ontkennend
als je bedenkt dat zelfs de hulpverlener/behandelaar al nauwelijks echt
kan inschatten wat dit voor de cliënt/
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patiënt betekent. Ondanks dat zij veelal wel de gespecialiseerde kennis hebben, zijn ook zij niet altijd in staat zijn
om kwalitatief te (be-)oordelen.

Moeilijkheidsgraden
Hulpverleners zijn er om de patiënt/
cliënt te steunen. Zij willen en mogen daarom niet in een beoordelingspositie worden gemanoeuvreerd. Dit
schijnt ook de richtlijn te zijn van
de KNMG (Koninklijke Nederlandse
Maatschappij tot Bevordering der
Geneeskunst). De hulpverlener/behandelaar heeft vanuit zijn positie
wel de beste mogelijkheid tot expertise, maar die expertise wordt niet altijd
als objectieve visie gehonoreerd. Zijn
of haar verslag wordt beoordeeld door
een medisch adviseur maar dat betekent nog steeds niet dat daarmee objectiviteit is gewaarborgd.
Kortom, er wordt druk gediscussieerd
over verbetering van de huidige situatie. Het recent opgerichte Cogis, als
kenniscentrum, zou in die discussie
zeker een belangrijke en wellicht leidinggevende rol kunnen vervullen.

grip ‘hardheidsclausule’ is een meermalen besproken item. Het betreft hier
nu nog, volgens de gegevens verstrekt
door JMW (Joods Maatschappelijk
Werk), een groep van rond 600 personen waarbij de problematiek duidelijk aanleiding geeft om ondersteuning te overwegen. Echte aandacht
heeft die groep echter nooit gekregen
in de ogen van de gesprekspartners.
Aanvragers uit die groep worden vaak
afgewezen met de motivatie dat kinderen uit gemengde huwelijken geen
vervolging hadden te vrezen. Dat nu,
blijkt toch niet altijd een houdbare
stelling.

Puur zakelijke oplossing
Is het de ‘nieuwe zakelijkheid’ van de
overheid die mogelijk leidt tot sluiting
van de wetten voor nieuwe aanvragen
rond 2010?
Alvorens men een dergelijk besluit
neemt, kan men eerst gewoon zakelijk
kijken naar de diverse kostenplaatjes.
Kosten, zoals het instandhouden van
een groot apparaat om uitkeringsgerechtigden te bedienen evenals allerlei
bijkomende kosten die wellicht eenvoudig in de hand kunnen worden gehouden. Dus een zakelijke benadering
die dan ook gekoppeld moet worden
aan een inventarisatie van het aantal
mensen dat in de toekomst nog aanspraak kan maken.

Minder zakelijke oplossing
Een andere route kan worden gevolgd
door de solidariteitsgedachte van
de overheid genuanceerder te vertalen. Het streven daarbij is om de relatie tussen causaliteit en uitbetaling
in deze laatste fase - mede gezien de
leeftijd van de cliënten - met de nodige souplesse te behandelen.
Die souplesse zou ook een positievere benadering kunnen betekenen voor
groeperingen met een vergelijkbare
problematiek; te denken valt aan bijvoorbeeld asielzoekers en terugkerenden.
De oplossingen liggen in handen van
de gesprekspartners tezamen met de
Gemengd huwelijk
overheid.
Ook het thema ‘kinderen uit gemeng- Het sluitstuk is dan wellicht: “Waar
de huwelijken’ gerelateerd aan het be- een wil is, is een wet!”

DE REDACTIE HOUDT ZICH NIET VERANTWOORDELIJK
VOOR DE INHOUD VAN DE INGEZONDEN ARTIESTEN.

> Geachte redactieleden en bestuur,
Bij deze wil ik u graag mijn complimenten doen toekomen voor het
Nieuwsblad in het algemeen en in het
bijzonder voor het artikel over de “onwijze uitwijzingen”.
Het is zeer passend om als V.B.V. het
asielbeleid in het algemeen kritisch
te volgen; immers, een groot aantal
asielzoekers zijn in hun eigen land
vervolgd en dreigen nu te worden gedeporteerd, vaak zonder enige garantie op veiligheid en eerbiediging van
mensenrechten.
Een aantal organisaties heeft de belangenbehartiging voor en begeleiding van asielzoekers op zich genomen. Het is ook een steun in hun rug,
wanneer de V.B.V. publiceert, dat velen welke in hun eigen land zijn vervolgd, in Nederland bescherming dienen te ontvangen.
Het antwoord van minister Verdonk
aan de V.B.V. laat zien, dat ze zich verschuilt achter wetgeving en uitvoerende organen. Zij heeft in haar huidige functie al meerdere malen overtuigend laten zien, dat ze ongevoelig is voor en niet wil nadenken over
de vele onderbouwde kritiek van o.a.
mensenrechten- en andere organisaties, de U.N.H.C.R., de juridische en
andere hulpverlening en de vele vrijwilligers, welke zich om vluchtelingen
bekommeren.
Die kritiek betreft niet in de laatste
plaats de asiel-wetgeving en de kwaliteit van het werk van de Immigratie
en Naturalisatie Dienst (I.N.D.) bij
de beoordeling van een groot aantal
asielaanvragen. Zo lichtzinnig als wellicht in de beginjaren in een aantal gevallen asielaanvragen onterecht positief werden afgedaan, zo slordig, ondeskundig en onrechtvaardig wordt
bij te veel aanvragen het nieuwe beleid (vanaf april 2000 en in de periode
er aan voorafgaand) uitgevoerd.

Dit nieuwe asielbeleid beperkt ernstig
de mogelijkheden van juristen, hulpverlening, rechters en in bepaalde opzichten ook de I.N.D., om na grondig
onderzoek tot een zorgvuldige beslissing te komen op basis van alle beschikbare feiten en omstandigheden.
Daartoe ontbreekt het in bepaalde
trajecten van de procedures aan voldoende tijd en mogelijkheden om de
juiste zorg en kwaliteit te bieden.
Ook vallen er gaten in de hulpverlening i.v.m. onvoldoende vrijwilligers.
De gevolgen kunnen zijn: een gebrekkige beoordeling van het vluchtverhaal, onvoldoende juridische en sociale kwaliteit en onzorgvuldigheden
met betrekking tot de juiste randvoorwaarden voor de verhoren.
Dat dit leidt tot schending van rechten, en onverschilligheid en wanbeleid in de hand werkt, moge duidelijk
zijn.
Dit heeft de levens van vele asielzoekers beschadigd en, na hun eventuele
deportatie zijn nog veel treuriger gevolgen bekend.
Het jarenlang in onzekerheid verkeren van de (soms binnen enkele dagen) “uitgeprocedeerden” en in een
noodopvang (meest particulier initiatief) ondergebracht te zijn, dan wel
dakloos te zijn, is een schandelijk verschijnsel in een welvarende rechtsstaat.
Artikel 14 van het Europees Verdrag v.d.
Rechten van de Mens lijkt “Verdonkeremaant”.
Goede advocaten en hulpverleners
zijn niet altijd beschikbaar, ook niet
voor de meest kwetsbare personen.

Uitgeprocedeerde en ondergedoken asielzoekers kunnen soms
met behulp van een nieuwe advocaat, VluchtelingenWerk en Amnesty
International een nieuwe asielprocedure beginnen; daarbij wordt aandacht besteed aan hun soms ernstige
traumatische ervaringen.
Nogmaals, het gemak waarmee de minister de kritiek naast zich neerlegt en
beweert, dat het beleid “streng maar
rechtvaardig” wordt uitgevoerd door
dezelfde instantie (de I.N.D.), die in
doorlopende en nieuwe procedures
steeds weer “ het eigen vlees keurt”
en zijn eigen gelijk verdedigt, geeft
aan, dat we ons in Nederland op een
hellend vlak bevinden t.a.v. de naleving van mensenrechten, humaniteit
en een goed functionerend geweten.
Sinds ik in de VUT ben, werk ik als vrijwilliger voor vluchtelingen, eerst in Ter
Apel, nu in het Asiel Zoekers Centrum
(A.Z.C.) te Musselkanaal. Vóórdien
werkte ik lange tijd in de “normale“
hulpverleningswereld, onvergelijkbaar
en onder veel gunstiger omstandigheden dan in de bizarre asielzoekerswereld.
De bewoners van de A.Z.C.’s wachten
vaak al vele jaren op een voortzetting
van de (beroeps-)procedures en een
beslissing van de I.N.D. en kunnen
hun leven niet op een normale wijze
invullen. Minderjarigen gaan in de regel naar school, maar met het zwaard
van de onzekerheid voortdurend boven hun hoofden.
De V.B.V. kan zich, samen met de andere organisaties, ook inzetten voor
de vluchtelingen, welke vanwege vervolging en onderdrukking in hun land,
in Nederland toevlucht hebben gezocht, maar aan wie dit onterecht
wordt geweigerd,
Rob Culp
[adres bij redactie bekend]
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Teleurstelling
PUR opgelost
De vorige Info gaf kennelijk aanleiding tot enige teleurstelling bij de Pensioen- en Uitkeringsraad. Op 1 november
ontving de redactie een reactie op datgene, wat werd gepubliceerd in het VBV-blad, Info nummer 65.
Het spijt ons oprecht dat men binnen
de organisatie van de PUR werd getroffen door de inhoud van het VBVblad maar de redactie heeft tot taak
gesteld gekregen om op zo onafhankelijk mogelijke wijze informatie te
verzamelen en deze weer te geven.
De redactie meent dat het de taak van
iedere krant of medium is om objectief, kritisch en autonoom om te gaan
met (nieuws-)feiten. Bij echt foutieve
of onbehoorlijke informatie echter is
de redactie de laatste die zou weigeren om haar ongelijk te erkennen en
om te rectiﬁceren. Mocht de redactie
dus bij de lezers van de Info het beeld
hebben doen ontstaan dat er door de
Raad wordt bezuinigd ten koste van
cliënten dan is dat zeker niet de bedoeling geweest en dan is ten onrechte die suggestie gewekt. Het was juist
om verwarring te vermijden dat de redactie besloot en ook meende er goed
aan te doen om de teksten van een
tweetal visies letterlijk weer te geven;
de lezer zou kunnen concluderen of
zich verder laten informeren en een
discussie zou dan zonodig op gang
kunnen komen.

Een goed gesprek
Inmiddels heeft er een gesprek plaats
gevonden tussen de directie van de
PUR en een bestuursdelegatie van het
VBV. Dit gesprek was al gepland zodat de ontstane irritatie tijdens datzelfde onderhoud kon worden besproken en uit de weg geruimd. Natuurlijk

was het uitgangspunt bij dit gesprek
dat er geen enkele intentie bij het VBV
bestond om de Raad te kwetsen of in
een kwaad daglicht te plaatsen.
Wij hopen dan ook dat er bij de PUR
begrip is voor de positie van de redactie.

Tekst en uitleg
Het moge zo zijn dat de interpretatie van teksten niet altijd uitvalt zoals men vanuit de PUR zou wensen of
verwachten maar wij zien ons zelf als
‘vakbond’ en dienen daarom de belangen van onze leden - uitkeringsgerechtigden - te bewaken. Dat betekent
de facto dat de belangen van de PUR
en mogelijk ook de interpretatie van
teksten soms tegenover de onze kunnen staan. In onze ogen een goede reden om met elkaar regelmatig te blijven overleggen en om op die manier
standpunten evenals zienswijzen en
interpretaties te toetsen.
Bij de PUR kent men het VBV lang genoeg om te weten dat redelijkheid en
de behoefte aan toetsing binnen het
bestuur en de redactie van de vereniging volop aanwezig is.
Het moge ten slotte duidelijk zijn dat
het VBV niet twijfelt aan de bijzondere solidariteit van de Raad naar de leden van de doelgroep. De redactie van
haar kant zal proberen berichten zodanig op te stellen dat de kans op verwarring zo veel mogelijk wordt uitgesloten.

Nalatenschap
puur voor de
toekomst …
Ook u kunt iets goeds
nalaten voor de toekomst. Het voortbestaan van uw VBV om
uw belang en dat van
de tweede generatie te
behartigen.

Voor een persoonlijk en vertrouwelijk
advies kunt u telefonisch terecht bij:
Louis Rozendaal
075 6701988
Hans Vos
06 50920131
Flory Neter-Polak
06 53245772
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Agenda Algemene Ledenvergadering zondag 20 maart 2005

PROBLEMEN MET VERVOER?

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.

van Amsterdam uitgenodigd. Bij het ter
perse gaan van deze INFO was er nog
geen uitsluitsel.
π Prof. dr. J.C. Blom, directeur NIOD, zal
spreken over ‘De oorlog na de oorlog’
(de periode na de oorlog in historisch
perspectief).

π

π 11.00 uur
1. Opening Alg. Ledenvergadering
Welkomstwoord en inleiding van de
voorzitter Flory Neter

10. Toelichting van de voorzitter en
andere bestuursleden over de komende acties van het VBV

Laat het VBV meedenken
Bel naar: 020-6733233

14.30 uur
Gelegenheid tot het stellen van vragen.

11. Rondvraag
2. Ingekomen stukken en mededelingen
Tijdens dit agendapunt zal de voorzitter mededelingen doen over ontwikkelingen en lopende zaken.
3. Notulen
Goedkeuring notulen jaarvergadering
2004. Deze notulen zijn integraal opgenomen in het archief (www.vbvinfo.
nl) en tot eind 2004 waren deze op te
vragen bij het secretariaat.
4. Verslag penningmeester
Het ﬁnancieel verslag van 2004 en de
begroting van 2005 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 2005
8. Vaststelling contributie
9. Bestuursleden
Kandidaten en tegenkandidaten dienen schriftelijk, ondertekend door de
kandidaat alsmede door vijf VBV-leden uiterlijk een week voor de vergadering te worden aangemeld. Voor
adressering zie colofon.
ROOSTER VAN AFTREDEN:
π Lily van den Bergh, Flory Neter en
Hans Vos. Allen stellen zich herkiesbaar.
π Nieuw bestuurslid: Cees Michels.
Cees Michels heeft een jarenlange juridische werkervaring bij de PUR. Hij is
een geweldige nieuwe impuls om problemen aan te pakken (zie Info 65).

12. Huishoudelijke mededelingen.
Sluiting van de vergadering (uiterlijk
12.30 uur)
π 12.30 uur LUNCH
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. Voor leden
gratis. Prijs voor introducés: 15,- euro.
Let wel: deze bedragen moeten aan de
zaal worden voldaan.

15.00 uur
Tevens na aﬂoop van de middagbijeenkomst zijn enkele functionarissen van
de PUR aanwezig om uw persoonlijke
vragen te beantwoorden. De accommodatie zal zodanig zijn dat men ongestoord een gesprek kan voeren.
Feestelijke receptie
Ter gelegenheid van 60 jaar bevrijding
is er een feestelijke receptie, met hapjes
en drankjes met live-muziek.

π 13.45 uur MIDDAGPROGRAMMA
14.00 uur. GASTSPREKERS:
π Het bestuur heeft de burgemeester

Aanmelding deelname
leden algemene ledenvergadering en/of lunch op
zondag 20 maart 2005. Leden gratis.
Aanmelding lunch introducees 15,- euro per persoon.
Naam

❏Dhr. ❏Mevr.

Adres
Postcode

Plaats

❏ Aanmelding vergadering:

personen

❏ Aanmelding lunch:

Aanmeldingskaart
deelname Algemene
personen
Ledenvergadering
2005

❏ Aanmelding introducés:

personen

Het totaalbedrag ad.

euro wordt aan de zaal voldaan.

Deze kaart dient uiterlijk 10 maart in ons bezit te zijn.
februari 2005
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‘Stichtelijke’ fusie
De Stichting 1940-1945 en de Stichting
Centrum ‘45 zijn vanaf 1 januari 2005
bestuurlijk gefuseerd. Dat betekent
dat de activiteiten van de Stichting
1940-1945 worden voortgezet onder
de bestuurlijke en organisatorische
leiding van Centrum ‘45.
De omvang van taken en organisatie
is in de afgelopen jaren afgenomen
maar nu is het stadium bereikt waarin men verdere inkrimping niet meer
verantwoord acht. Dit om de continuiteit van de uitvoering van taken en de

ondersteuning van de doelgroepleden
niet in gevaar te brengen.
Na intensief overleg is gebleken dat
deze bestuurlijke fusie de beste waarborg is voor continuïteit en kwaliteit
van de dienstverlening. De Stichting
1940-1945 behoudt haar juridische
zelfstandigheid, de vrijwilligersorganisatie blijft op dezelfde wijze georganiseerd en de naam ‘Stichting 19401945’ blijft eveneens gehandhaafd.
Datzelfde geldt ook voor de locatie en
het postadres.

> vervolg pagina 1

JAARVERGADERING
20 MAART 2005
Voor deze komende jaarvergadering heeft het VBV-bestuur besloten
om alle leden:
• die de ochtendvergadering
bezoeken,
• die hun contributie hebben
betaald,
• die zich tijdig hebben opgegeven én… zich op tijd voor aanvang
van de vergadering melden; de gebruikelijke gezamenlijke lunch in
hotel Casa te Amsterdam gratis
aan te bieden.

Van de Voorzitter
… Dit jaar herdenken wij dat het zestig
jaar is geleden dat wij zijn bevrijd. Die
vrijheid is een gegeven; ik zou dat willen zien als de normaalste zaak van de
wereld. Discriminatie, onderdrukking,
oorlog en ander geweld zijn zaken die
abnormaal zijn. Als wij in het komend
jaar het aan ons opgedrongen geweld

ondergeschikt maken aan de goede
dingen om ons heen is het misschien
mogelijk om een, in ieder geval voor
ons zelf, positieve kijk op de samenleving te krijgen. Nou ja, je kunt ten minste klein beginnen. Een goed begin is
het halve werk.
Flory Neter, voorzitter VBV

COLOFON

VBV INFO - Nr. 66 - februari 2005

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

MEER INFO? SURF NAAR WWW.VBVINFO.NL

voldoende
frankeren

Bank ABN-AMRO nr. 54.80.17.867
Postbank nr. 5063 253
Contributie 2005:
Eén enkel lid 130,- Gezinslid 115,Toeslag buitenland 15,Bestuursleden VBV
Flory Neter ------------------------- voorzitter
Albert de Leeuw ------------------- voorzitter
Hans Vos ----------------- penningmeester
Gerrie Goudeketting ---- administrateur
Lily van den Bergh------------------------------Louis Rozendaal---------------------------------Redactie + fotografie -----------Eddy Neter
Vormgeving --------- www.atlast.nl, A’dam

VBV
Postbus 87594
1080 JN AMSTERDAM

Copyright © 2005 | VBV
Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd
en/of openbaar gemaakt, door middel van druk, fotokopie, micro-film of op
welke andere wijze ook,
zonder vooraf schriftelijke
toestemming van het VBV.

www.vbvinfo.nl
8|

februari 2005

