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Algemene Ledenvergadering van het VBV
Op 20 maart 2016 in Casa 400 te Amsterdam
De algemene ledenvergadering 2016 verliep, zoals gebruikelijk weer uitermate plezierig. Veel informatie werd uitgewisseld. Omdat er iets faliekant misging met de
techniek beschikt het bestuur helaas niet over een geluidsregistratie van deze huishoudelijke vergadering en er ontbreekt daardoor een uitgebreid verslag. Men zal
genoegen moeten nemen met datgene wat werd opgetekend en wat in het geheugen
is blijven hangen. De geluidsdrager bleek geheel leeg alleen een twee uur durend
zachte ruis was te horen dit ondanks dat alles van te voren was gecheckt en de apparatuur aangaf dat het geluid werd geregistreerd. Nog nooit liet de techniek ons in de
steek. Nu wel.
In gezamenlijkheid heeft het bestuur geprobeerd om de vergadering te reconstrueren. Mochten er zaken die door u zijn gezegd, ontbreken dan horen wij het graag.
Opening
Na introductie en welkomstwoord van de voorzitter wordt de vergadering geopend.
Verslag ALV 2015
De notulen van de ALV van 22 maart 2015 worden zonder op- of aanmerkingen
goedgekeurd onder dankzegging aan de notulist.
Financiële verslaglegging
Het verslag van de penningmeester wordt overwegend door de voorzitter behandeld.
Besloten wordt om de contributie niet te verhogen; de huidige financiële situatie
van het VBV geeft daartoe geen aanleiding. Er waren in het afgelopen jaar 2015 voldoende giften en contributieinkomsten welke deze beslissing onderbouwen. Uiteraard wordt dit voorstel zonder meer aangenomen.
Boekhoudburo West-Friesland (BWF) is bij de behandeling van de financiën aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden.
Verslag kascontrolecommissie 2015:
De heren Sallo Levy en Jaques Troostwijk hebben zich ook dit jaar van hun taak gekweten. Zij keurden de overgelegde boekhouding na controle van de gegevens
goed met de aanvullende opmerking dat er geen substantiële geldmiddelen fysiek
meer in de kas aanwezig behoeven te zijn. Als motivatie geldt dat vrijwel alle geldtransacties via de bank verlopen en fysieke kasmiddelen dus overbodig zijn. Er
wordt besloten om het kassaldo op maximaal 150 euro te houden.
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Na verslag van en goedkeuring door de kascontrolecommissie van de boekhouding
2015 wordt het VBV-bestuur bij acclamatie gedechargeerd.
Benoeming leden kascontrolecommissie 2016
Sallo Levy en Jacques Troostwijk stellen zich ook voor het jaar 2016 weer beschikbaar.
Bestuursverkiezing
Volgens rooster dienen de bestuursleden Wil Groen, Gerrie Goudeketting en
Jeta Leda af te treden.
Er zijn geen tegenkandidaten en allen stellen zich herkiesbaar. De vergadering gaat
bij acclamatie akkoord met de herbenoeming van deze drie bestuursleden.
Benoeming van een nieuw bestuurslid.
Joop Metz is kandidaat en wordt als nieuw bestuurslid aan de vergadering voorgesteld. Hij is op vele fronten ook bestuurlijk actief geweest. Hij zal het bestuur
gaan ontlasten en helpen met aanvragen voor Gettopensioen en Gettofonds.
Joop wordt eveneens bij acclamatie benoemd.
Toelichting
Uitgebreid werd gesproken over de gang van zaken rond het gettofonds en gettopensioen. Het blijkt en bleek dat men toch veel verschillende zaken met elkaar verward. Tijdens deze ochtendsessie wordt er weer veel helderheid geschapen. Er
wordt onder meer gestipuleerd op het feit dat de erfgenamen van na 2002 overleden
rechthebbenden, waarvan aannemelijk kan worden gemaakt dat zij tussen september 1941 en september 1943 hebben gewerkt in Amsterdam, het gedeelte pensioen
vanaf 1997 tot aan de datum van overlijden retroactief kunnen aanvragen.
Voorts wordt uitvoerig ingegaan op de thuiszorg en het feit dat JMW in de ‘mediene’ geen thuiszorg meer kan verlenen. VZ legt uit dat het VBV bezig is om dit
probleem aan andere hulpverlenende organisaties voor te leggen en te bezien of
hier een oplossing voor kan worden gevonden.
Lous Steenhuis (LS) heeft een opmerking over de Info inzake de brief die het
VBV-bestuur heeft gestuurd aan de eindredactie van de NOS over de kleuring, de
weergave en interpretaties betreffende het Midden-Oosten en betreffende Israël in
het bijzonder. LS is van mening dat het niet op weg van het VBV ligt om daar op te
reageren.
VZ antwoordt dat vele leden daar anders over denken en dat deze actie werd ondernomen juist vanwege wensen en opmerkingen van die leden. Het VBV-bestuur
staat echter wel achter deze actie maar omdat het bestuur zich kan voorstellen dat
hier heel verschillend over wordt gedacht, wordt besloten dienaangaande met meer
prudentie te handelen.

In de afgelopen periode ontving het VBV-bestuur vele berichten, brieven, e-mailtjes, en telefoontjes over de uitblijvende betalingen van het Lost Childhood Fund.
Het betreft hier een eenmalige uitbetaling van €2.500,- voor ‘Verloren Jeugd’.
In contact met de Claims Conference wordt het volgende medegedeeld:
Iedereen die in februari jl. een brief heeft ontvangen waarin de uitkering werd toegezegd maar die nog geen geld ontving wordt geadviseerd om haar of zijn bankgegevens (IBAN & BIC) nogmaals te sturen naar de Claims Conference in Frankfort.
Dit schrijven moet zijn voorzien van een datum en een originele handtekening.
Aangenomen kan worden dat van personen (die in februari 2016 geen brief ontvingen en in het geheel niets hebben vernomen) de aanvraag nog in staat van verwerking is. De laatste betalingen inzake bovengenoemd fonds dateren van 29 februari
jl.
Over het algemeen kan worden aangenomen dat alle aanvragen in de afwerkingsfase zijn al zijn er nog veel aanvragers die wachten op de uitbetaling.
Sluiting
VZ deelt mee dat de lunch gereed staat, dat André Kuijpers van de SVB na afloop
van lunch en middagprogramma zoals ieder jaar al of niet persoonlijke vragen zal
beantwoorden over WUV enz.
VZ bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng wenst ieder een smakelijke maaltijd
en sluit rond het middaguur de vergadering.
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