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Ideeën over de vorm waarin het VBV kan voortbestaan

Toekomst VBV:
Stichting of vereniging?

Uit gesprekken met bestuurders van het VBV blijkt dat er wordt
nagedacht over het ‘ombouwen’ van de verenigingsvorm naar die
van een stichting. Een alternatief dat ook wordt genoemd, is het
wijzigen van de huidige statuten. Het bestuur wil zich in deze breed
laten adviseren door een notaris. De achterliggende redenen om de
rechtsvorm of de statuten te wijzigen, worden nader uiteengezet en
in de komende vergadering verder toegelicht.

D

e tijd schrijdt voort en
het moge een ieder duidelijk zijn dat er sprake
is van vergrijzing. De doelgroep
bestaat voor het merendeel uit
65-plussers en van de gemiddelde leeftijd kan worden vastgesteld
dat die aanmerkelijk hoger is dan
65 jaren. Het is dan ook begrijpelijk dat er daardoor weinig mogelijkheden zijn om nieuwe bestuursleden te rekruteren uit het
ledenbestand.
Bovendien is van een aantal bestuursleden te verwachten dat zij
eerdaags willen of moeten afbouwen. Sommigen van hen draaien
al vanaf het prille begin mee; zij
hebben hun sporen verdiend.
Zolang echter de doelgroep blijft
bestaan, is er ook de bijna dwingende noodzaak om het VBV te
laten voortbestaan. Dat hebben
de perikelen tijdens het ruim vijfentwintigjarig bestaan van het
VBV klip en klaar bewezen.

Stichting
Als de huidige verenigingsvorm
wordt verlaten, zou er kunnen
worden gekozen voor een stichtingsvorm. Dat betekent een vermindering van de werkdruk voor
alle bestuursleden. De administratie wordt eenvoudiger; er zijn immers geen leden meer maar alleen donateurs. Deze betalen dan
geen contributie meer maar een
bijdrage. Het innen van de jaarlijkse contributies en het bijhouden en administreren van het ledenbestand in de huidige vorm
vereist veel aandacht. Ook een
jaarvergadering met alle bijbehorende voorbereidingen brengt erg
veel werk met zich mee. Bij een
stichtingsvorm verminderen deze
werkzaamheden en sommige vervallen zelfs geheel.
Of toch vereniging?
Laat men de vereniging voortbestaan dan blijft ook een aan> lees verder op pagina 3
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Van de voorzitter
Via deze editie van VBV-Nieuws nodigen wij u uit voor de Algemene ledenvergadering (AV) die wordt gehouden
op zondag 20 maart 2011. Zoals altijd zal de AV plaatsvinden in Casa 400.
Nu echter wordt dat voor het eerst in
het nieuwe Casa 400 met een totaal
nieuw onderkomen en op een iets andere locatie. Het oude Casa staat er
nog wel maar is nu alleen nog in gebruik als huisvesting voor studenten.
Het adres van het nieuwe hotel Casa
400 is:
• Eerste Ringdijkstraat 4
• 1097 BC Amsterdam
Zie routebeschrijving elders in dit
VBV-Nieuws. Er is een parkeergarage onder het gebouw; ook kan er in de
straten rondom worden geparkeerd.
Net als verleden jaar zal de lunch voor
leden gratis zijn. Voor introducés zal 15
euro worden berekend. Wij hopen u in
grote getale te mogen verwelkomen.
Deze vergadering is belangrijk omdat
het bestuur het noodzakelijk acht om
na meer dan 25 jaar, wijzigingen aan te
brengen in de statuten van het VBV.
Wij hebben slechts de voorstellen
maar uw input is zwaarwegend.
2010 is een druk jaar geweest. Behalve
druk was dat jaar ook vaak emotioneel.
Ik denk hierbij aan de controverse die
is gerezen tussen JMW en het VBV
aangaande de wezen die in de naoorlogse jaren vielen onder die organisatie
waar JMW de rechtsopvolger van is.
Veel werk rond artikel 2
Het bestuur heeft meer dan 300 handelingen verricht m.b.t de afhandeling
en begeleiding in het kader van Artikel
2. Die 300 handelingen betreffen adviezen, invullen van formulieren, huisbezoek, navorsing in het Nationaal Archief, bij het NIOD enzovoort, en het
bemiddelen tussen de CC en de cliënt.
Ook zijn wij naar Frankfurt geweest
om duidelijkheid te krijgen over de
> lees verder op pagina 2

Voor u gelezen

Van de voorzitter

Verzetsmuseum Amsterdam toont
Kleur! Borduren in gevangenschap.
Expositie vanaf 10 juni 2011

Ook in de interneringskampen in NederlandsIndië werd massaal geborduurd. Het was een
uitlaatklep, bood houvast

en het gaf kleur aan het
grauwe bestaan. Vrouwen in gevangenschap deden veel moeite om te
kunnen borduren. Lappen werden gemaakt van
kapotte lakens en kledingstukken, borduurdraadjes werden bijvoorbeeld
uit een gekleurde hoofddoek gepeuterd. De vrouwen maakten de borduurwerken voor zichzelf én
voor elkaar. Soms wordt
uit de borduurwerken duidelijk dat ze bedoeld waren als verjaardagscadeau
of kerstcadeau.
Uit de aard van de borduurwerken komen de
verschillende omstandigheden in gevangenschap
naar voren. In de Nederlandse gevangenissen had-

Foto Peter Smith

Het Verzetsmuseum Amsterdam opent op donderdag 9 juni aanstaande
de tentoonstelling Kleur!
Borduren in gevangenschap (werktitel) gewijd
aan een prachtige collectie borduurwerken, gemaakt door vrouwen in
gevangenschap tijdens de
Tweede Wereldoorlog.
Gearresteerd voor bijvoorbeeld het helpen van
joden of het rondbrengen van illegale kranten,
hielden ze zichzelf op de
been door hun ervaringen
te verwerken in borduurwerken.
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den vrouwen vaak veel tijd
om buiten het zicht van de
bewaarders te borduren.
De was werd door de familieleden gedaan. Via het
wasgoed werd van alles
de gevangenis in- en uitgesmokkeld. De prachtigste
borduurwerken konden
daardoor in de gevangenissen tot stand komen. Achter ieder borduurwerk hoe klein en onooglijk ook
- schuilt een aangrijpend
verhaal. Het Verzetsmuseum Amsterdam brengt
deze nu naar buiten.

achtergronden van de criteria en om
uit te leggen waarom sommige casussen moeilijk zijn in te passen in de door
de Duitse Overheid geformuleerde criteria. Lees in dit blad over de details
van dit bezoek.
PUR & SVB
De overgang van de PUR naar de SVB
heeft onze volle aandacht gehad. Ook
het VBV was vertegenwoordigd in de
Klankbordgroep die was opgericht
door de voormalige Staatssecretaris
van VWS dit om deze overgang in gezamenlijke consensus te doen plaatsvinden. Per 1 januari 2011 is deze overgang geheel gerealiseerd. Wij houden
echter de vinger aan de pols. Laat ons
uw bevindingen weten. U kunt u er van
op aan dat wij uw belangen met verve
zullen behartigen.
Met vriendelijk groet namens het bestuur,
Flory Neter

Publiek is welkom vanaf
10 juni aanstaande.

Belasting en aftrekbare giften
Vorig jaar werd medegedeeld dat het
Ministerie van Financiën had besloten
om het VBV aan te merken als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
en wel met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2008.
De ANBI-verklaring geldt ook voor de
belastingaangifte van 2010. Dit betekent
dat alle financiële bijdragen en/of donaties aan het VBV in 2010 kunnen worden opgenomen in de aangifte en fis-

caal mogen worden afgetrokken. Zoals
de vlag er nu bijhangt, is daar ook voor
2011 geen wijziging in te verwachten.
Het VBV-bestuur waardeert niet
alleen uw bijdragen maar draagt er
tevens zorg voor dat uw contributies
en andere bijdragen correct worden
besteed aan het doel waarvoor het is
bestemd. De hand wordt dan ook op
de knip gehouden.
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tal bijbehorende wettelijke verplichtingen. Dit zijn nu juist de tijdrovende
en kostbare activiteiten waardoor
de prioriteiten van de organisatie in
het gedrang kunnen komen. Onontkoombaar blijven dan het nauwgezet
bijhouden van een ledenadministratie,
het versturen van rekeningen voor het
innen van contributies en ook het houden van een jaarvergadering.
Wel zou er enige verlichting van de
werkdruk kunnen worden ingebouwd
omdat statutair kan worden opgenomen dat de jaarvergadering ook op
een ander tijdstip mag worden gehouden. Ook kan worden bepaald dat het
uitgeven en verzenden van een papieren editie van het verenigingsblad kan
vervallen. Alle overige zaken die bij
een stichting vervallen, blijven in de
verenigingsvorm overeind.
De zorg
Wat hoe dan ook blijft, is logischerwijs
de zorg voor datgene waarvoor het
VBV indertijd werd opgericht en dat
is de belangenbehartiging in de ruimste zin van het woord. Als de overige
werkzaamheden kunnen worden vereenvoudigd, zal er juist voor dit onderdeel meer tijd, energie en geld
overblijven. De beslissing over deze
veranderingen moet uiteraard een
weloverwogen beslissing zijn. Het bestuur gaat daarbij zeker niet over één
nacht ijs en zal zich goed laten voorlichten. Er zal op de komende Algemene ledenvergadering tijd genoeg
zijn om daarover met u van gedachte
te kunnen wisselen. Het
bestuur kan de voorzet
geven maar dit besluit
wordt gedragen door u.
Ook besturen is vooruit zien. Het VBV moet
in de gelegenheid blijven
om de belangenbehartiging in de meest optimale vorm te kunnen blijven voortzetten.

Wezenfonds

Onder grote druk van het VBV heeft het Samenwerkingsverband
van JMW, als rechtsopvolger van de Joodse instellingen voor Kinderbescherming, een Fonds opgericht. Met de oprichting van dit
fonds wordt een daad van solidariteit gesteld en wordt de bijzondere positie van de Joodse oorlogswezen die vielen onder de
verantwoordelijkheid van Le-Ezrath ha-Jeled erkent.

H

et VBV is gelukkig dat de onderhandelingen met JMW ergens toe hebben geleid, maar
men is niet gelukkig met het bedrag en
de criteria. Het feit dat er pupillen zijn
die niet worden erkend, is zeer te betreuren.
Wij blijven tamboereren op het feit dat
die kinderen die voor het stichten van
de staat Israël illegaal naar voormalig
Palestina werden gestuurd – getuige de
nog wel bestaande dossiers – zouden
moeten worden erkend. Nu is het zo
dat de JMW als rechtsopvolger op geen
enkele wijze de verantwoordelijkheid
neemt voor het mede door de Joodse
voogdijinstellingen aangedane leed aan
deze meestal stateloze kinderen.
Waar blijft het kind?
Ook worden er mensen afgewezen die
misschien wettelijk niet onder voogdij stonden van de joodse instellingen
voor de kinderbescherming maar wel
enige malen per jaar werden gecontroleerd door vertegenwoordigers van die
instellingen. Je mag er van uitgaan dat
voornoemde organisaties het van belang
vonden om toezicht te houden op die
kinderen die al dan niet onder liefdevolle toewijding waren geplaatst van hun
oorlogspleegouders.
Stel je voor dat er nu bij willekeurige
gezinnen de Kinderbescherming bij tijd
en wijle binnenvalt om te controleren
of er goed voor de kinderen wordt gezorgd. Dit gebeurt natuurlijk niet. En terecht. Maar met welk recht deden de
joodse instellingen dat na de oorlog dat
dan wel?
Het veelal gebruikte argument was dat

men wilde weten of die kinderen het
goed maakten. Zo’n argument schept
verplichtingen!
Het is voorgekomen dat er sprake was
van verwaarlozing en/of seksuele intimidatie. De controleur werd daarmee geconfronteerd en rapporteerde dat ook
aan het bestuur. Het jammerlijke resultaat was dat er niets gebeurde en dat
die kinderen bleven waar zij waren.
Een van onze leden schrijft:
“Ja, toen ik was afgewezen voor het ‘Fonds’
werd ik aanvankelijk een beetje pissig.
Niet eens om die uitbetaling maar om het
feit, dat ik door iedereen in de steek gelaten ben. Er was niemand die mij bijstond.
Er werd maar gewoon met mij gedaan.
Als kind ben je machteloos.
Angst beheerste mijn leven.”
En de conclusie
Wij zijn van mening dat deze pupillen
van weleer ook recht hebben op solidariteit en erkenning. De voogdijinstellingen kenden de soms slechte situaties.
Om ons onbekende redenen bleven zij
zwijgen, handelden niet en wassen tot
de dag van vandaag de handen onschuld.
Als je controleert, heb je de verantwoordelijkheid om wantoestanden naar
behoren op te lossen.
Als je de ogen sluit, het kind in een onmogelijke situatie achterlaat, blijft de
vraag waarom je controleert. Er is nog
nooit een kind geholpen met nieuwsgierigheid, wel met het nemen van de
noodzakelijke verantwoordelijkheid en
daadkrachtig optreden.
De conclusie: op morele gronden is er nog
wel enige solidariteit te vergeven.
3
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Een autoritje door sneeuw en ijs naar Frankfurt heen en terug

VBV in dialoog met Claims Conference
Bij elke voorziening met bijbehorende regelgeving blijven er vrijwel
altijd onduidelijkheden die nadere verklaring behoeven. Voeg dat
nu bij zaken die mogelijk aan verbetering toe zijn, combineer dat
met de wetenschap dat vrijwel alle aanvragen inzake Artikel 2 nu
in Duitsland worden afgehandeld en er zijn voldoende redenen om
weer eens richting Frankfurt te reizen en een gesprek aan te gaan
met de top van de Claims Conference (CC) in Frankfurt.

W

eliswaar onderhoudt het
VBV-bestuur bijna dagelijks
contact met de CC toch blijven er altijd principiële zaken die een bezoek aan Frankfurt rechtvaardigen; bellen
en mailen doe je over individuele casussen, maar principiële problemen komen
dan niet aan de orde.
Het bleek dan ook een juist besluit om
richting Frankfurt te reizen en diverse zaken te bespreken met het onderhandelingsteam van de CC. Het team dat tevens op maandelijkse basis met de Duitse
overheid overlegt en altijd bereid is om
te luisteren. Juist daardoor kunnen hun
onderhandelingspunten worden gebaseerd op datgene wat zij meekrijgen van
de achterban. En die achterban wordt
vertegenwoordigd door het VBV.

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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Gesprek met ook een trieste noot
Sneeuw en kou werden getrotseerd en
de afvaardiging van het VBV-bestuur -te
weten Flory Neter en Wil Groen- reisden naar Frankfurt. Eerlijkheidshalve
moet worden gezegd dat Frankfurt geen
straf is. Jammer genoeg betreft het hier
echter geen reisbeschrijving.
Flory en Wil werden op 16 december jl. ontvangen door Christiane Reeh
(hoofd juridische afdeling), Monica Beyerle (hoofd afhandeling Artikel 2), Jacek
Stachowsky (case worker) en Andrea Pilz
(case worker). Deze laatste is overigens
de enige die Nederlands spreekt. Velen
van u zullen haar wel eens aan de telefoon hebben gehad.
Uiteraard werd eerst Georg Heuberger
-die recent is overleden- herdacht. Heuberger was de officiële vertegenwoordiger van de CC in Duitsland en een bijna
wandelende encyclopedie op het gebied
van de WOII. Hij was ook een enthousiaste en warme pleitbezorger bij de Duitse overheid voor de overlevenden van de
Holocaust. Wij missen hem. Op dit moment is het nog niet duidelijk wie hem zal
gaan opvolgen.

Punten van bespreking en onderhandeling
Zij die als kind de oorlog overleefden,
veelal ‘child surviver’ genoemd, kortweg
in het Nederlands: kindoverlevende.
In Amerika gaan er stemmen op die bepleiten om deze categorie een extra vergoeding toe te kennen. Maar maak u niet
blij met een ‘dooie mus’; zo ver is het nog
lang niet.
Het VBV-bestuur had echter een probleem met de definiëring van het begrip
‘kindoverlevende’. Het blijkt nu dat de
Duitse overheid en de CC daarvoor een
datum hebben vastgesteld, een soort definiëring dus:
Een ieder, geboren na 31 december 1927,
wordt gezien als ‘kindoverlevende’.
Feitelijk komt het er op neer dat -met
uitzondering van nog enkele ouderenvrijwel iedere Artikel-2-rechthebbende
een ‘kindoverlevende’ is. Het blijft moeilijk om te verdedigen dat een overlevend
kind wél en de ouder géen extra vergoeding verdient.
Extra voorzieningen
Tijdens de bespreking is aangegeven dat
het VBV graag ziet meegenomen in de
onderhandelingen met Duitse overheid,
de wenselijkheid van een extra vergoeding voor o.a. huishoudelijke hulp. Een ieder streeft er naar om zo lang mogelijk
in het eigen huis te blijven. Vrijwel niemand verheugt zich op het verblijf in een
bejaardentehuis. Juist met die extra hulp
is het mogelijk om langer in de eigen vertrouwde omgeving te blijven wonen.
Het VBV is zich er van bewust dat de CC
(dus indirect de Duitse overheid) op jaarbasis zeer veel geld uitgeeft aan overlevenden via de zogenaamde zorginstellingen. Het VBV is er een voorstander
van dat deze gelden via een persoonsgebonden beschikking rechtstreeks worden toebedeeld aan de rechthebbenden
of aan de bejaardentehuizen die op hun
manier invulling geven aan de extra’s die
de individuele levensvreugde van bewoners verhoogt. Vooralsnog is het zo dat
huishoudelijke hulp niet in de criteria van
het Artikel 2 voorkomt en dat de Duitse overheid evenmin graag in die richting
opschuift.
Het laatste woord is hierover nog niet
gezegd. Bij de CC moet het rijpen en het
VBV zal er bij een volgend gesprek zeker
op terugkomen.

VBV en de contacten met Claims Conference (CC)
Kinderen uit gemengde huwelijken
Het is het VBV gebleken dat de CC in
sommige gevallen de argumentatie van de
PUR overneemt waar inzake het kinderen uit gemengde huwelijken betreft.
Meermalen schopt de PUR tegen het
zere been van de betrokkenen en het bestuur van het VBV en meent kinderen uit
gemengde huwelijken af te moeten wijzen. Gehanteerd wordt daarbij de stelling
dat zij volgens de perceptie van de PUR
geen vervolging hadden te vrezen. Het
VBV –en het VBV staat daarin niet alleenis van mening dat deze stelling eigenlijk
niet houdbaar is. Het is daarom een zure
zaak dat ook de CC in sommige gevallen mensen afwijst die hetzelfde hebben
meegemaakt als kinderen met 4 joodse
grootouders.
Het recente overleg maakte ons duidelijk
dat de CC toch een andere argumentatie hanteert dan de PUR. Feitelijk zijn er
maar twee zaken onaantastbaar:
• achttien maanden onderduik en
• het leven onder een valse naam.
Als kan worden hardgemaakt dat het verblijf gedurende de vervolgingsjaren gelijk
kan worden gesteld met onderduik dan is
het niet van belang of men een kind is uit
een gemengd huwelijk of niet.
Er is geen sprake van een verloopdatum.
Bezwaar maken kan te allen tijden, ook al
is de brief van afwijzing lang geleden.
Als u meent ten onrechte te zijn afgewezen omdat er wel degelijk sprake is van
18 maanden onderduik, teken dan alsnog
bezwaar aan. Indien nodig helpt het VBV
u daarbij.
Discutabele achttien maanden
onderduik
De praktijk leert dat die 18 maanden onderduik soms moeilijk is aan te tonen
met als gevolg dat daardoor onrechtvaardig kan worden afgewezen.
Was het kind dat vlucht en als zwerver
op straat leeft, niet ondergedoken?
Wat te denken van het kind van wie de
ouders werden vermoord maar net niet
de volle 18 maanden ondergedoken is geweest?
Is 12 maanden onderduik onder vreselijke omstandigheden minder erg dan 18
maanden in een liefdevol onderduikgezin?
Die kinderen zouden dus niet rechthebbend zijn. Hoe verkoop je zoiets?
De CC verzekerde ons dat de termijn
van 18 maanden een continue terugkerend onderwerp van de agenda is maar
dat vooralsnog de Duitse overheid niet

van zins is om die termijn aan te passen. Een groot probleem bij een eventuele aanpassing is de situatie in Hongarije gedurende Jodenvervolging. Die heeft
namelijk maar 12 maanden geduurd. Als
men de 18 maanden zou verlagen naar 12
maanden dan heeft dat grote consequenties voor de Duitse staatskas. Daar zit
men vooralsnog niet op te wachten.
Vluchtelingen
Vlucht komt als zodanig niet voor in de
criteria voor Artikel 2. Daardoor is het
vaak gecompliceerd om de historie van
vluchtelingen te beschrijven zodat het
past in het kader van onderduik en/of het
leven onder een valse naam.
Het VBV wordt nog al eens geconfronteerd met schrijnende verhalen, waarbij
niet eenvoudig ‘onderduik’ of ‘leven onder een valse naam’ kan worden aangetoond. Een van de moeilijkheden daarbij
is dat het VBV-bestuur niet altijd kennis
heeft van de aard van de bezetting in de
verschillende Europese landen. Met name
de situatie in half bezette landen -zoals
Frankrijk en Italië- is voor historische leken lastig te beoordelen. En in vrijheid
was men nu eenmaal niet ondergedoken.
In die gevallen waarbij het voor u of voor
ons moeilijk is om een historisch perspectief aan te geven, is het mogelijk om
een huisbezoek aan te vragen met interview door een door de CC aangestelde
historicus.
Het VBV heeft erop aangedrongen om
vlucht te zien als een vorm van onderduik. Het is niet uit te leggen wat het
verschil is tussen onderduiken op een
zolderkamer driehoog-achter en op de
vlucht te zijn in het onbekende. Immers
in beide gevallen ben je uit het zicht van
de vervolger. Inhoudelijk is er daarom
geen verschil tussen vlucht en onderduik.
Het positieve resultaat van deze nogal
barre en ijzige tocht naar Frankfurt is het
diepgaande gesprek en discussie met de
CC waardoor duidelijk is geworden hoe
dit soort aanvragen moeten worden ingediend en dienen te worden begeleid.
Mocht u tot deze, hierboven beschreven categorie behoren en werd u afgewezen dan kunt u zich tot het VBV wenden
zodat er alsnog bezwaar kan worden gemaakt waarbij een passende rapportage
in historisch perspectief kan worden ingediend.
Mochten er nog vragen zijn of rijzen dan
kunt u zich altijd tot het VBV wenden.
U weet het VBV vast te vinden en dat is
maar goed ook.

Verkiezing
bestuursleden
Volgens het rooster van
aftreden zijn aan de beurt
Flory Neter-Polak en Hans Vos.
Beiden stellen zich opnieuw
herkiesbaar.
John Hameleers heeft aangegeven geen
verdere bestuursverantwoordelijkheden meer te willen dragen. In de privésfeer heeft hij het zeer druk en hij ziet
geen mogelijkheid om zich verdere vrij
te maken voor het VBV. Wij betreuren
het zeer en zullen zijn vakkundige bijdragen en humor node missen.
Hetty Gazan heeft in het afgelopen
jaar al haar krachten en inzet nodig gehad om haar man Herman bij te staan.
Herman heeft een zeer zwaar ongeluk gehad en is zo het zich laat aanzien
eindelijk aan de beterende hand. In de
afgelopen periode heeft Eddy Neter
gefungeerd als notulist.
Daarvoor zijn wij hem zeer dankbaar.
Wij hopen dat het met Herman binnenkort weer zo goed gaat dat wij
Hetty zeer gauw weer in ons midden
mogen verwelkomen. Verleden jaar
schreven wij dat Hetty de secretaris
is die het bestuur al zo lang ontbeerde. Zij is de juiste vrouw op de juiste
plaats binnen het VBV-bestuur en wij
hopen dat dat zo blijft.

Altijd up-to-date
Heeft u laptop of pc roep dan de site
www.vbvinfo.nl op en klik op ‘contact’.
Dan vult u uw naam in, uw e-mailadres
en het verzoek om ‘abonnee te worden’.
Verstuur het bericht en de rest doen
wij. U wordt vanaf dat moment altijd
op de hoogte gehouden van de laatste
relevante VBV-ontwikkelingen.
5
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Algemene Ledenvergadering
Zondag 20 maart 2011
Aanvang 11.00 uur
Geacht VBV-lid, geachte lezer,
Het bestuur van het VBV nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering op zondag 20 maart 2011 . Locatie is zoals gebruikelijk in hotel CASA 400 te Amsterdam. Bij deze beveel ik u de gastspreker Hans Knoop aan, hij zal spreken over het thema ‘Waarom oorlogsmisdaden
niet mogen verjaren’. Wij hopen u allen 20 maart aanstaande te mogen verwelkomen! Namens het VBV-bestuur, Flory Neter-Polak, voorzitter.

Agenda Algemene
Ledenvergadering
11.00 uur Ochtendprogramma.
1. Opening Algemene Ledenvergadering
Welkomstwoord en inleiding door
Flory Neter, voorzitter
2. Ingekomen stukken en mededelingen
Tijdens dit agendapunt zal Flory Neter
mededelingen doen over ontwikkelingen en lopende zaken
3. Notulen
Goedkeuring verslag jaarvergadering
2010. Dit verslag is integraal opgenomen in het archief (www.vbvinfo.nl)
4. Verslag penningmeester
Het financieel verslag van 2010 en de
begroting van 2011 zijn wegens ziekte
van onze boekhouder nog niet gereed.
Wij streven er naar om deze zo spoedig mogelijk gereed te hebben en op
de site te plaatsen. Vragen daarover
kunt u altijd schriftelijk via diezelfde
site aan ons stellen. U wordt per kerende mail geantwoord.
5. Verslag kascontrolecommissie
6. Decharge bestuur
7. Benoeming kascontrolecommissie
2011
8. Vaststelling contributie
9. Verkiezing bestuursleden
Volgens de statuten zijn de volgende bestuursleden aan de beurt om af te treden:
Flory Neter-Polak en Hans Vos Beiden
stellen zich herkiesbaar.
Kandidaten en tegenkandidaten dienen
6
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schriftelijk, ondertekend door de kandidaat alsmede door vijf VBV-leden uiterlijk een week voor de vergadering te
worden aangemeld. Voor adressering zie
colofon.
John Hameleers heeft aangegeven geen
verdere bestuursverantwoordelijkheden meer te willen dragen. In de privésfeer heeft hij het zeer druk en hij ziet
geen mogelijkheid om zich verdere vrij te
maken voor het VBV. Wij betreuren het
zeer en zullen zijn vakkundige bijdragen
en humor node missen.
Hetty Gazan heeft in afgelopen jaar al
haar krachten en inzet nodig gehad om
haar man Herman bij te staan. Herman
heeft een zeer ernstig ongeluk gehad en
is -zo het zich laat aanzien- eindelijk aan
de beterende hand. In de afgelopen periode heeft Eddy Neter gefungeerd als notulist.
Daarvoor zijn wij hem zeer dankbaar.
Wij hopen dat het met Herman binnenkort weer zo goed gaat dat wij Hetty
zeer gauw in ons midden mogen verwelkomen. Verleden jaar schreven wij dat
Hetty de secretaris is die het bestuur al
zo lang ontbeerde. Zij is de juiste vrouw
op de juiste plaats binnen het VBV-bestuur en wij hopen dat dat zo blijft.

Locatie CASA 400
Casa 400 is vanuit alle
richtingen gemakkelijk
bereikbaar. Op de ringweg A10 neemt u
de afslag S112 en gaat dan richting centrum. De Gooiseweg brengt u naar het
verkeersplein bij het Amstel station.
Op de rotonde neemt u de eerste afslag naar rechts richting centrum. Vervolgens direct bij de stoplichten gaat u
rechtsaf de Ringdijk op. Aan de rechterkant ziet u nu Hotel Casa 400.
Eerste Ringdijkstraat 4 1097 BC
Amsterdam Tel +31 (0)20 665 11 71
> www.hotelcasa400.nl
13. Rondvraag
14. Huishoudelijke mededelingen
12.30 uur: Lunch
13.45 Middagprogramma.
Gastspreker Hans Knoop
‘Waarom oorlogsmisdaden niet
mogen verjaren’

Mede door het proces tegen Iwan Demjanjuk is de discussie weer opgelaaid
over het berechten en veroordelen van
oorlogsmisdadigers uit de Tweede Wereldoorlog 70 jaar na dato. Het is duidelijk dat daar verschillend over wordt gedacht. Hans Knoop zal dieper ingaan op
dit onderwerp en zal ruimschoots de
gelegenheid geven om hierover met u
van gedachten te wisselen.

10. Voorstellen voor statutaire
wijzigingen
11. Mandaat t.b.v. punt 10
12. Toelichting
van de voorzitter en andere
bestuursleden.

Zoals gewoonlijk zullen er na afloop van de
middagbijeenkomst enkele functionarissen
van de PUR/SVB aanwezig zijn om uw persoonlijke vragen te beantwoorden. De accommodatie zal dusdanig zijn dat u ongestoord met hen een gesprek kan voeren.

