Concept Verslag van de Jaarvergadering Verbond
Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers op 20 maart 2011 in
het CASA 400 te Amsterdam
Aanwezige bestuursleden:
Flory Neter, Wil Groen, Arthur de Ruiter, Hans Vos, Hetty Gazan, Louis Rozendaal.
Afwezig: Gerrie Goudeketting.
Verslag:
Flory opent de vergadering en richt een woord van welkom tot de grote opkomst van
leden, zelfs uit Zweden. Flory vertelt over de bezoeken aan de Claims Conference(CC) in
Frankfurt, waar het persoonlijk contact belangrijk wordt ervaren vanwege het delen en
uitleggen van diverse zaken in het juiste historisch perspectief.
Er is tevens contact binnen de politiek teneinde de uitkering in het kader van Artikel 2
van de CC belastingvrij te krijgen.
Wezenclaim – contact met JMW verloopt bijzonder stroef, vragen kunnen gesteld
worden.
SVB overgang verloopt rustig, Wil Groen is nieuwe voorzitter cliëntenraad. Tijdens het
middagprogramma worden de nieuwe mensen van de SVB voorgesteld. Zij kunnen de
vragen beantwoorden.
Statuten: er zal een verandering komen, advies notaris over moderne versie van de
vereniging. Het verplichte aantal bestuursleden wordt verminderd en een jaarvergadering
kan ook later in het jaar worden gehouden.
Concept verslag van vorige jaarvergadering worden bij acclamatie goedgekeurd.
Verslag van penningmeester: verklaring van de kascommissie wordt voorgelezen en
akkoord bevonden. Alle stukken worden zo spoedig mogelijk op de website gezet zodat
iedereen de balans, de winst‐ & verliesrekening en de begroting kan zien.
Het bestuur wordt bij acclamatie decharge verleend.
In de nieuwe statuten moet nog worden opgenomen dat kascommissie meerdere jaren kan
functioneren. De heer Joachimsthal biedt zich voor het volgend jaar aan als reserve.
Contributie blijft hetzelfde te weten € 35.‐
Bestuursverkiezing: leden herkiesbaar, bij acclamatie goedgekeurd.
Statutenwijziging is nodig omdat de statuten erg oud zijn, er staat nu in dat wij
verplicht 7 bestuursleden moeten hebben dat is ivm groeiende leeftijd niet meer te doen.
Zo moet in de oude statuten de jaarvergadering in de eerste 3 mnd van het jaar worden
gehouden. Dit moet ook gewijzigd worden.
De nieuwe statuten worden besproken, zij staan op de website. Zij die geen computer
hebben kunnen een geprint exemplaar opvragen bij de penningmeester.
Er worden pas leden geroyeerd na 3 jaar niet betalen.
Van Club van 100 wil Hans Vos graag een echte club van honderd euro maken gezien de
geldontwaarding. Momenteel heeft het VBV tussen de 700 en 800 leden; dat is al jaren een
stabiel aantal.
In de toekomst willen wij het VBV‐nieuws op de website zetten zodat iedereen eventueel
thuis zelf het blad kan printen en het VBV alleen geprinte versies gaat sturen naar
degenen die zich hebben opgegeven.

Er wordt om mandaat gevraagd om de statuten op een aantal punten te wijzigen; er kan
nog input via Flory Neter worden gegeven t/m a.s. woensdag 23 maart. Mandaat wordt
door de aanwezige leden van de jaarvergadering verleend.
Er wordt gevraagd om een email te sturen naar de VBV‐website met het huidige e‐
mailadres.
Wezen: Iedereen die onder voogdij van L’Ezrath heeft gestaan, zou in aanmerking
moeten komen voor een uitkering. Er wordt nog aan gewerkt om duidelijkheid te krijgen
wie nu wel of niet onder L’Ezrath hebben gestaan.
Lunch
Flory verwelkomt alle medewerkers die namens SVB/PUR aanwezig zijn om vragen te
beantwoorden.
Ruud van Es van SVB stelt zich aan de deelnemers van de jaarvergadering voor daarna
vertelt Mevr. Hans Dresden dat de overgang van PUR naar SVB eigenlijk geruisloos is
verlopen.
Hetty Gazan, notulist

