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Van de voorzitter

In deze verkorte uitgave van de INFO 
kondigen wij de Algemene Ledenver-
gadering, de jaarvergadering, aan. Deze 
wordt gehouden op 1 april aanstaande 
en net zoals vorig jaar in het Vernieuw-
de Casa 400. Het adres van het nieuwe 
hotel Casa 400 is:
Eerste Ringdijkstraat 4, 1097 BC Am-
sterdam (zie ook de routebeschrijving 
op pagina 5 in dit blad). Ook is in dit 
blad de aanmeldingskaart opgenomen. 
Wij verzoeken u deze ingevuld en per 
ommegaande aan ons te retourneren. 
Gastspreker voor de middag is de heer 
Marcel Floor, Hoofd afdeling Oorlogsge-
troffenen en Herinnering WOII van het 
ministerie van VWS.
Wij rekenen op een grote opkomst.

Het was een bewogen jaar en veel on-
derwerpen moeten wij met elkaar com-
municeren. Daar is de jaarvergadering 
voor. Velen van u hebben onze activitei-
ten goed kunnen volgen via www.vbvin-
fo.nl. 
Er is in het afgelopen jaar onder de le-
den geïnventariseerd. De meesten zijn 
tevreden met de updates op onze web-
site, maar er is een aantal, dat het ont-
vangen van een papieren versie nog 
steeds plezierig vindt. Vandaar dat wij 
het afgelopen jaar hebben gestreefd om 
een gemiddelde van wensen te honore-
ren. Dit betekent dat de gedrukte ver-
sie werd gehalveerd en de actualiteiten 
worden bijgehouden op de site.
Via www.vbvinfo.nl wordt een veel 
groter deel van de doelgroep bereikt. 
Dat brengt ons nieuwe leden, veel be-
langstellenden en bovenal een grotere 
naamsbekendheid.
Ik wil niet stellen dat nieuwe leden zich 
opstellen in rijen van drie, maar wel ko-
men er nog steeds regelmatig nieuwe le-
den bij. In de afgelopen maand januari 
konden wij zelfs tien nieuwe leden ver-
welkomen. 

> lees verder op de volgende pagina

☞ Agenda en 
toelichting zie 
pagina 5 & 6

Zondag 01 april 2012 Aanvang 11.00 uur

> Uitnodiging 
Algemene 
Ledenvergadering

Het overleg vond 
plaats in het kader 
van de fiscalisering 

door de Nederlandse over-
heid van het smartengeld, 
te weten de Artikel-2-uit-
kering, en de daarmee ver-
band houdende problema-
tiek voor de ontvangers.
Tevens verzond het VBV-
bestuur hierover een brief 
rechtstreeks aan de Staats-

secretaris Frans Weekers. Reeds enkele 
dagen daarna, op 9 februari, werden hier-
over Kamervragen gesteld aan de staats-
secretaris. 

Hieronder de inbreng van de CDA-fractie:
Joodse smartengelduitkeringen
De leden van de CDA-fractie willen graag 
een aantal vragen stellen over de belas-
tingheffing over de smartengelden die 
worden uitbetaald aan slachtoffers van 
vervolging tijdens de Tweede Wereld-
oorlog. Het betreft hier de smartengel-
den, die een uitvloeisel zijn van onder-
handelingen tussen de Duitse overheid en 
de Claims Conference. Deze worden uit-
gekeerd aan vervolgingsslachtoffers (niet 
hun nabestaanden), zijn beperkt in om-
vang en kennen zowel een vermogens-

toets als een inkomenstoets. In de over-
eenkomst is vastgelegd dat de uitbeta-
ling smartengeld is en dat het periodiek 
wordt uitbetaald, zo lang de persoon in 
kwestie in leven is. 
•	 Kan de staatssecretaris bevestigen dat 

deze smartengelden niet in de heffing 
van inkomstenbelasting betrokken 
worden, maar wel onderworpen zijn 
aan de heffing van premies volksverze-
keringen en wel mee tellen bij de be-
paling van het toetsingsinkomen voor 
de inkomensafhankelijke toeslagen?

•	 Klopt het dat er in dit geval geen bron 
van inkomen is waarbij aangeknoopt 
kan worden?

•	 Zo nee, wat is dan de bron van inko-
men?

•	 Kan de staatssecretaris toelichten 
waarom deze smartengelden niet be-
last zijn voor de inkomstenbelasting, 
maar wel voor de premies volksver-
zekeringen?

•	 Is de staatssecretaris bereid om met 
de Duitse Minister van Financiën te 
overleggen over de belastingheffing 
over deze smartengelden?

> Lees de brief die het VBV verzond naar de 
Staatsecretaris van Financiën op de website 
van het VBV; www.vbvinfo.nl

VBV in actie tegen fiscali-
sering Artikel-2-uitkering 
Op donderdag 2 februari j.l. hadden Flory Neter en Wil Groen in 
Den Haag een overleg met onder meer Pieter Omtzigt, lid van de 
CDA-fractie in de Tweede Kamer. Omtzigt heeft onder andere  
financiën en Europese zaken in zijn portefeuille. 

Pieter Omtzigt, 
lid CDA-fractie 
Tweede Kamer: 

‘Pal staan voor ons 
pesnioenstelsel’
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Van de voorzitter
> vervolg pagina 1

Artikel 2
Na de verandering en versoepeling van 
de criteria van Artikel 2 m.b.t. tot de 
lengte van de onderduiktijd verleenden 
wij veel assistentie bij het invullen van 
formulieren voor de nieuwe aanvragers. 
Ook is de recessie en de daarmee ver-
band houdende terugloop van inkomen 
en bezit een grote bron van werkzaam-
heden. Immers, veel aanvragen die in 
beginsel waren afgewezen omdat inko-
men en/of bezit te hoog was, moeten nu 
worden herzien. Wij assisteren daarbij.
De hulpverlening m.b.t. het ‘Getto-
Fonds’ is veelvuldig. Ondergetekende 
heeft al bij zo’n kleine honderd leden 
hulp verleend bij het invullen van de for-
mulieren en het houdt niet op.

Beth Shalom
Het mismanagement in Beth Shalom 
was voor het VBV- bestuur een princi-
piële zaak. Alle joodse organisaties zwe-
gen en wendden zich af van juist die 
meest kwetsbare groep. Wij volharden 
in ons kritische standpunt omdat Beth 
Shalom voor veel mensen de enige optie 
is. De kwaliteit van de verzorging moet 
daarom in Beth Shalom optimaal zijn.
Argumenten zoals “het is elders ook 
niet veel soeps” zijn niet steekhoudend. 
Veel van onze leden hebben immers 
geen keus. Er is geen elders. Zij zijn af-
hankelijk van slechts één instelling en dat 
is Beth Shalom.
Als alle organisaties -JMW inbegrepen- 
niets doen omdat het een collegiale in-
stelling betreft, is het kwaad toeven bin-
nen de ‘Nesjomme’ van Beth Shalom.
Wij hebben gedaan wat binnen onze 
mogelijkheden lag zonder de bewoners 
lastig te vallen. Dat is m.b.t. de directeur 
gelukt. De stand van zaken is nog steeds 
bedroevend, maar de druk is enigszins 
van de ketel. Wij blijven de situatie vol-
gen. Wel zij opgemerkt dat wij vertrou-
wen hebben in de interim manager, de 
heer Collette, en het is te hopen dat hij 
zijn expertise voorlopig kan blijven aan-
wenden.
Verder zijn wij van mening dat Beth 
Shalom een Raad van Toezicht verdient 
die ook daadwerkelijk toezicht houdt, 
die op de werkvloer komt, die luistert 
naar de bewoners en die ook in staat is 
om vaktechnisch er op toe te zien dat 
alle kwaliteitsgaranties worden gehaald.

Wezen
De wezen kregen van JMW (rechtsop-

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 re-
levante VBV-ontwikkelingen.

volger van de joodse voogdijvereniging) 
een soort van minimale genoegdoening. 
Er zijn echter besluiten genomen die af-
wijzingen tot gevolg hadden. Het VBV is 
van mening dat die afwijzingen moeten 
worden herzien want er is een duidelijk 
verschil van mening over wie wel en wie 
niet onder de voogdij viel. Verder is onze 
visie dat de verantwoordelijkheden en be-
moeienissen van de voogdijvereniging fei-
telijk als gelijkstelling met voogdij moet 
worden gezien.
De zaak is hiermee nog niet van de baan.
De stateloze kinderen die al in 1947 naar 
het toenmalige Palestina zijn gestuurd met 
volledige medewerking van de voogdijver-
enigingen, zijn vooralsnog geheel buiten 
beschouwing gelaten. JMW is van mening 
dat Le Ezrath geen voogd was van deze 
kinderen. Daarom zien zij het ook niet als 
een verplichting om deze kinderen te be-
trekken bij de herstelbetaling. Dat Le Ez-
rath heeft bepaald dat deze kinderen wer-
den weggestuurd naar een in die periode 
uiterst onzeker oord, wordt door JMW 
niet meegewogen. Wij komen hier gega-
randeerd nog op terug.

Nationale Holocaustherdenking
Wij kunnen het Auschwitz Comité felici-
teren met het feit dat de overheid de Ho-
locaust als een nationale herdenking op de 
agenda heeft gezet. Het Auschwitz Comi-
té heeft het werk verzet maar een kiezel-
steentje hebben wij daaraan bijgedragen. 
Het Centraal Overleg voor Verzetsdeel-
nemers en Vervolgingsslachtoffers (CO-
VVS) waar het VBV deel van uitmaakt, 
had de staatssecretaris geadviseerd om 
toch vooral geen herdenking te houden 
voor de Joodse, Roma en Sinti slachtof-
fers. Deze reactie vonden wij onjuist.

Alhoewel het bestuur van het VBV zich 
bewust is van de kracht van solidariteit lag 
onze solidariteit in deze niet bij het stand-
punt van het COVVS. Wij waren van me-
ning het Auschwitz Comité te moeten 
ondersteunen. Ons standpunt was kort 
maar duidelijk. Hieronder enige zinnen 
die het VBV-stuur schreef en welke wer-
den opgenomen in de brief aan de Staats-
secretaris:
“Het is geweldig dat vrijwel alle organi-
saties deelnemen aan de Auschwitzher-
denking maar in dit gebaar van solidariteit 
schuilt geen gewaarborgde continuïteit.
Ik ben van mening dat de herdenking 
op de Dam onaangetast moet blijven en 
dat de Dam de plaats is voor herden-
king en reflectie van dit stuk Nederland-
se geschiedenis met alle aspecten. Maar ik 
ben tevens van mening dat er een speci-
ale Holocaust Herdenkingsdag moet ko-
men. Niet vanwege het feit dat joden met 
een special Holocaustherdenking weer in 
een Getto worden geplaatst, maar om te 
voorkomen dat de huidige ontwikkelingen 
deze gruwel laten verwateren.
Er komen steeds meer oorlogen en mas-
samoorden. Onze jongens worden bij veel 
z.g. vredesacties ingezet, maar niets is in 
Nederlands perspectief te vergelijken met 
de moord op de joden, de Roma’s en de 
Sinti’s.
Ik betreur dan ook de brief, betwist de 
unanimiteit en zag graag een door de 
overheid gewaarborgde herdenkingsdag 
voor hen die door de bezetter, maar met 
medewerking van Nederlandse instan-
ties, domweg op grond van godsdienst, af-
komst, enz., bruut zijn vermoord.”

Tot de Algemene ledenvergadering op 
zondag 1 april a.s.
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1. Bewijs van in leven zijn  
Er zijn veel problemen met het jaarlijks te-
rugkerende maar wel noodzakelijk in te 
sturen bewijs van in leven zijn. Voor veel 
mensen die hun huis niet meer uit kunnen 
en geen vrienden of verwanten hebben, is 
autorisatie van dit bewijs problematisch.
Uiteraard biedt het VBV waar mogelijk 
hulp maar het zou beter zijn als er een op-
lossing wordt gevonden die voor de Duit-
se wet juridisch verantwoord is en voor de 
mensen eenvoudiger. Zodra een passende 
oplossing is gevonden, wordt u daarvan op 
de hoogte gebracht.

2. Jappenkamp, jodenvervolging 
en Artikel 2
Duidelijk is uitgelegd dat joden die in voor-
malig Nederland Indië in Japanse kampen 
hebben gezeten in aanmerking kunnen ko-
men voor een Artikel 2 uitkering. Het be-
treft mensen die in aparte barakken speci-
aal voor joden hebben gezeten.
Het betreft dus kampen die door de Duit-
se overheid zijn erkend. Zie daartoe de lijst 
van het Bundesministerium der Finanzen.

3. Verdere versoepeling criteria  
Artikel 2 
De meesten van u weten al dat de richtlij-
nen met betrekking tot lengte van de on-
derduikperiode is verkort van 18 maan-
den naar 12 maanden. Ook de 9 maan-
den zwangerschap kunnen daarbij worden 
meegerekend. Zij die zijn geboren tijdens 
de onderduik, uiterlijk drie maanden voor 
de bevrijding, zijn rechthebbend. De nieu-
we regeling gaat in op 1 januari 2012. Zie 
ook het nieuwe schema in vijf vragen.

4. Gettofonds
Het Gettofonds staat totaal los van het 
Gettopensioen. Zoals eerder gecommu-
niceerd, is er in het geheel geen sluitings-
datum meer. Evenmin is er een leeftijds-
limiet voor de aanvrager, maar wel moet 
men plausibel kunnen maken dat daadwer-
kelijk arbeid werd verricht; zonder dwang 
wel te verstaan. 
Gettofonds en het Gettopensioen be-
treffen gescheiden trajecten. Komt men 
in aanmerking voor het Gettofonds dan 
is het traject van het Gettopensioen een-
voudiger. Zij die zijn geboren na 1939 kun-
nen niet of nauwelijks plausibel maken dat 

Artikel 2 met nieuwe criteria en schema 
Gettofonds en Gettopensioen
In december 2011 waren Flory Neter en Wil Groen voor overleg en in-
formatie bij de Claims Conference in Frankfurt. Zij spraken met Monika 
Beyerle (hoofd van de afdeling casuïstiek) en Christiane Reeh (hoofd 
juridische zaken). De criteria voor een Artikel-2-uitkering waren na-
tuurlijk hoofdmoot. Wat verder ter tafel kwam, leest u ook hieronder.

Gewijzigd schema voor de bepaling van 
het recht op een Artikel-2-uitkering
1. Bent u in Nederland als jood  

vervolgd gedurende WO-II? 
Ja > Ga naar vraag 2 
Neen > Niet gerechtigd.

2. Is uw inkomen lager dan netto  
$ 16.000,- (€10.757,02) per jaar? 
N.B.: Niet tot het inkomen wor-
den gerekend: uitkering WUV, en 
staatsouderdomspensioen zoals 
AOW en/of andere pensioenen. 
Uw inkomen is lager dan boven aange-

geven > Ga naar vraag 3. 
Uw inkomen is hoger dan boven aange-
geven  > Niet gerechtigd.

3. Is uw vermogen minder dan  
$ 500.000,- (€336.157,-)? N.B.: Niet 
tot vermogen wordt gerekend het 
door u zelf bewoonde eigen huis. 
Uw vermogen is minder dan hierboven 
aangegeven > Ga naar vraag 4 
Uw vermogen is meer dan hierboven 
aangegeven  > Niet gerechtigd.

4. Bent u minstens 12 maanden - met 
inbegrip van 9 maanden zwanger-

schap-  ondergedoken geweest? 
12 maanden of langer > Ga naar vraag 5 
Korter dan 12 maanden  > Niet gerechtigd.

5. Heeft u in de 60-ger jaren (tijdens de 
afwikkeling van de CADSU gelden) 
het equivalent van €17.895,- of meer 
uit Duitsland ontvangen als schade-
vergoeding (doorgaans voor Neder-
landers niet van toepassing)? 
U heeft €17.000,- of meer ontvangen > 
Niet gerechtigd. 
U heeft minder dan €17.000,- ontvan-
gen > U bent gerechtigd. 
Aanvragen die werden afgewezen we-
gens een onderduikperiode korter 
dan 18 maanden worden opnieuw be-
oordeeld en zullen wel worden geac-
cepteerd mits die onderduikperiode 
tenminste 12 maanden was met inbe-
grip van 9 maanden zwangerschap.

zij hebben gewerkt. De BADV heeft wel-
iswaar geen leeftijdsgrens gesteld maar de 
CC gaf de VBV-afvaardiging te kennen dat 
het voor kinderen wel echt plausibel moet 
worden gemaakt dat zij werk konden ver-
richten. 
Aanvragen voor het Gettofonds kunnen 
worden ingediend door een ieder die tus-
sen 1941 en 1943 in Amsterdam verbleef 
en aannemelijk kan maken daar zonder 
dwang te hebben gewerkt

5. Gettopensioen
Gezien de overeenkomst tussen Neder-
land en Duitsland aangaande Rente en 
AOW, wordt de Rente apart van de AOW 
beoordeeld en behandeld.
Het werk in het Getto wordt gezien als ba-
sisvoorwaarde. Dit moet ten minste één 
maand zijn. Dit Gettowerk is de conditie, 
de start en de bijdrage aan de tijd.
Werk in de kampen wordt gezien als 
plaatsvervangende tijd; school en studie als 
wachttijd. Dit houdt in dat als men in een 
Getto heeft gewerkt men mogelijk ook de 
vereiste vijf werkjaren haalt.
Men moet wel ergens in loondienst zijn ge-
weest. Werk voor geld, kleding en voed-
sel tellen mee. Werk dat men in Nederland 
heeft verricht, wordt gewoon meegere-
kend. De uitkering voor ‘Slave labor 2004’ 
houdt hier geen verband mee. Duidelij-
ke richtlijnen en inlichtingen over het Get-
topensioen zullen zo snel mogelijk worden 
gepubliceerd.

Heeft u al een aanvraag ingediend, doe dit dan niet nogmaals! Alle afgewezen aanvra-
gen worden opnieuw volgens deze gewijzigde criteria gecontroleerd.
De door de CC vermelde bedragen zijn vastgesteld in US-dollars; houd dus rekening 
met de omrekening naar een andere valuta, zoals bijvoorbeeld naar euro’s. De dollar-
koers kan variëren en de hoogte van op te geven bedragen is dus afhankelijk van de 
datum waarop de financiële gegevens moeten worden ingediend.
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Tijdens deze geanimeerde ochtend 
bijeenkomst in de ochtend kon 
voorzitter Flory Neter diverse 

thema’s belichten  en vele vragen beant-
woorden. Het eerste onderwerp dat vrij 
uitgebreid de revue passeerde en werd 
toegelicht, was de uitspraak van de Cen-
trale Raad van Beroep inzake de gepriva-
tiseerde kibboets Tzorah. Het betrof een 
zaak die het VBV voor een van haar leden 
had gevoerd en voorbereid.

Enkele problemen met SVB/PUR 
Verder kwam de overgang van PUR naar 
SVB aan de orde en werden enkele spe-
cifiek Israëlisch problemen voorgedragen, 
uitgelegd en doorgesproken. Ook passen-
de oplossingen daarvoor werden daar-
bij aangedragen. Een van die problemen 
bleek de adressering te betreffen maar 
ook het storten op de gewenste bankre-
kening bleek niet geheel naar wens te ver-
lopen.
Met een duidelijke uitleg over de regels 
waaraan ook de SVB/PUR zich dient te 
houden, werd beter begrepen waarom 
sommige medische en paramedische be-
handelingen niet konden worden vergoed 
en dat dit afhankelijk was van de officiële 
bevoegdheid van de behandelaar.

JMW en wezen
Over de wezen en JMW werd uitgebreid 
gediscussieerd. Flory Neter constateer-
de bij de meeste aanwezigen veel onbe-
grip maar ook verontwaardiging over de 
starheid en rigiditeit van de JMW-bestuur-
ders. Een poging om meer begrip te kwe-
ken zou worden ondernomen met een 
voorzetje vanuit de Irgoen.
Voorgelegd werd nog het plan om weten-
schappelijk onderzoek te laten doen naar 
de handelwijze van met name Le Ezrath 
die een groep kinderen destijds, voor het 
ontstaan van de staat naar Israël had ge-
dirigeerd.

Zorg om Beth Shalom
Uiteraard komt ook Beth Shalom ter 
sprake waarbij blijkt hoe zeer men zich in 
Israël betrokken voelt bij misstanden in 
Nederland. Een ieder is redelijk wel op de 

hoogte en in weinig woorden kunnen eni-
ge ins en outs worden vermeld. Men heeft 
waardering voor de betrokkenheid en in-
zet waarmee het VBV probeert om de si-
tuatie voor deze groep vaak weerloze ou-
deren te verbeteren.

Duitse uitkeringen en wat verder 
ter tafel komt
Artikel 2 werd in vorige bijeenkomsten al 
goed doorgesproken; een en ander lijken 
glad te verlopen in Israël waardoor deze 
keer slechts enkele kanttekeningen wer-
den geplaatst en adviezen werden gege-
ven.
Het gettofonds werd als redelijk nieuw 
fenomeen uitgebreider toegelicht. Met 
name werden aanwijzingen gegeven over 
hoe de vragen op het formulier het best 
konden worden beantwoord.
Ook de Stichting Heart komt aan de orde 
al viel daar weinig zinvols over te melden.
Tijdens de rondvraag wordt nog levendig 
ingegaan op stokpaardjes van het VBV, de 
zustervereniging Ayala, de tweede gene-
ratie en diverse andere thema’s.
Kort na het middaguur sluit Flory deze 
plezierige en warme bijeenkomst die zo-
als altijd zeer werd gewaardeerd door de 
Israëlisch leden van het VBV.

Voor een uitgebreid verslag wordt verwezen 
naar de website www.vbvinfo.nl

Traditionele bijeenkomst 
van VBV-leden in Israël
Op 19 september 2011 werd een vergadering belegd in Tel Aviv. 
Stichting Elah had zoals gebruikelijk ruimte beschikbaar gesteld 
voor het gezelschap dat deze keer achttien personen telde. 
Verrassend was de komst van voormalig bestuurslid Louis Rozendaal 
met partner Betty Braasem.

VBV
Postbus 87594
1080 JN Amsterdam

voldoende 
frankeren
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Geacht VBV-lid, geachte lezer,
Het bestuur van het VBV nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de jaarlijkse 
algemene ledenvergadering op zondag 1 april 2012. Locatie is zoals gebruikelijk in 
hotel CASA 400 te Amsterdam. Bij deze beveel ik u de gastspreker Marcel Floor 
aan, hoofd afdeling Oorlogsgetroffenen en herinnering WOII van het ministerie 
van VWS. Wij hopen u allen 1 april aanstaande te mogen verwelkomen! 
Namens het VBV-bestuur, 
Flory Neter-Polak, voorzitter

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 ontwikkelin-
gen en lopende zaken

3. Notulen
Goedkeuring verslag jaarvergadering 
2010. Dit verslag is integraal opgeno-
men in het archief (www.vbvinfo.nl) 

4. Verslag penningmeester
Vragen over het financieel verslag van 
2011 en de begroting van 2012 kunt  
u altijd schriftelijk via de site aan ons 
stellen. U wordt per kerende mail ge-
antwoord.

5. Verslag kascontrolecommissie

6. Decharge bestuur

7. Benoeming kascontrolecommissie
   2012

8. Vaststelling contributie

9. Wijziging bestuur
Louis Rozendaal heeft na vele jaren zijn, 
met spirituele en creatieve inbreng door-
spekte, bestuursfunctie beëindigd. 
Het VBV is hem bijzonder dankbaar voor 
hetgeen hij voor het bestuur betekende.

12. Toelichting
Van de voorzitter en andere 
bestuursleden.

13. Rondvraag

14. Huishoudelijke mededelingen

12.30 uur: Lunch

13.45 Middagprogramma.
Gastspreker 
Marcel Floor
Hoofd afdeling  
Oorlogsgetroffenen 
en herinnering WOII 
van het ministerie  
van VWS.

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

Algemene Ledenvergadering  
Zondag 1 april 2012
Aanvang 11.00 uur

Locatie CASA 400
Hotel Casa 400  Amsterdam is van-
uit alle richtingen gemakkelijk bereik-
baar. Op de ringweg A10 neemt u de af-
slag S112 en gaat dan richting centrum. 
De Gooiseweg brengt u naar het ver-
keersplein bij het Amstel station. Op de 
rotonde neemt u de eerste afslag naar 
rechts richting centrum. Vervolgens di-
rect bij de stoplichten gaat u rechtsaf de 
Ringdijk op. Aan de rechterkant ziet u nu 
Hotel Casa 400 Amsterdam.

Eerste Ringdijkstraat 4 1097 BC
Amsterdam Tel +31 (0)20 665 11 71

> www.hotelcasa400.nl

Aanmeldingskaart ALV VBV 01.04.2012➩ ➩ ➩ ➩
Aanmelding deelname 

algemene ledenvergade-
ring en/of lunch op 

zondag 1 april 2012. 
Lunch gratis voor leden. 

Introducees 15,- euro 
per persoon. 

Vul deze bon in, knip 
hem uit en doe deze 

voldoende gefrankeerd 
op de post. 

Doe dit a.u.b. ruim 
voor 6 maart 2012 

NAAM

ADRES

POSTCODE 
en WOONPLAATS

AANMELDING
VERGADERING

AANMELDING
LUNCH

HET TOTAALBEDRAG AD.                       EURO WORDT AAN DE ZAAL VOLDAAN.

HOEVEEL 
PERSONEN?

HOEVEEL 
PERSONEN?

Agenda Algemene 
Ledenvergadering
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Flory Neter - voorzitter
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Wil Groen, 
Hetty Gazan 
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Aanvragen notulen?  
netpol@zonnet.nl 

www.vbvinfo.nl    info@vbvinfo.nl

Het bestuur heeft besloten - gezien de vele 
werkzaamheden, het voortschrijden der 
jaren, en de enorme hoeveelheid werk in-
zake papieren bijstand aan leden - om het 
technische financiële werk uit handen te 
geven. U zult dus in het vervolg de nota’s 
ontvangen via Boekhoudburo West-Fries-
land afgekort BWF. Uiteraard blijven de 
penningmeester en de administrateur van 
het VBV de financiële zaken aansturen. Het 
boekhoudbureau voert alleen uit.

Over BWF
Boekhoudburo Westfriesland is een kan-
toor met 17 medewerkers en verricht 
werkzaamheden op velerlei gebied. Hier-
bij kan onder andere gedacht worden 
aan accountancy,  administratieve dienst-
verlening, loonadministraties en (fisca-

le) advisering. Het kantoor bestaat sinds 
1979 en werkt regionaal (Hoorn-Blokker-
Zwaag en omstreken), voornamelijk voor 
het midden- en kleinbedrijf. In de dienst-
verlening staan een persoonlijke benade-
ring en het snel inspelen op vragen vanuit 
de cliënt centraal.

Jaarcijfers
Inmiddels is onze administratie overge-
dragen aan Boekhoudburo Westfriesland. 
De jaarcijfers zijn op tijd gereed en moge-
lijk dat u op de jaarvergadering kennis kunt 
maken met de directeur van het kantoor.
Mochten er mensen zijn die de jaarcijfers 
voorafgaande aan de vergadering willen 
ontvangen, laat ons dat even weten. 
Stuur die vraag bij voorkeur via 
info@vbvinfo.nl. 

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.

Nalatenschap

 puur voor 

de toekomst

Voor een persoonlijk en vertrouwelijk 
advies kunt u telefonisch terecht bij: 

Hans Vos 06 50920131
Flory Neter-Polak 06 53245772 

Boekhoudburo Westfriesland B.V. ontlast bestuur
Recent heeft u van het VBV de contributierekening ontvangen voor 
het nieuwe jaar. Velen van u hebben als vanouds deze per omme-
gaande betaald. Van de laatbetalers hoop ik dat zij de rekening zo 
spoedig mogelijk zullen voldoen. De contributie is immers de basis 
van onze werkzaamheden en hulpverlening.

Javapost.nl is een website waarvan de link 
al heel lang op de site van het VBV staat. 
De ‘Javapost wordt altijd met grote be-
langstelling geopend en gelezen. Nu ech-
ter bestaat er een mogelijkheid om zich 
te abonneren op de informatie van Java-
post waardoor u automatisch deze ‘post’ 
ontvangt. De Javapost is een site die fo-
to’s, verhalen, enz. bundelt en u deelge-
noot maakt van de verborgen en privé 
achtergronden van de geschiedenis over 
voormalig Nederlands Indië.

Over de maker Bert Immerzeel
Een oud sigarenkistje met familiefoto’s 

uit de jaren 1920 en 1930, gevonden  op 
het Waterlooplein, was het begin. 

Waterlooplein
Een paar uur na de vondst van dit kist-
je zat Immerzeel thuis met de foto´s en 

heel veel vragen. Wie waren deze men-
sen? Waar woonden ze? Leefden ze nog? 
Hoe kwamen deze foto´s op het Water-
looplein? Hij las de foto´s als een boek 
met ontbrekende pagina´s en probeer-
de zich daarbij een voorstelling te maken 
van het achterliggende verhaal.
Bij Immerzeel werd een niet meer te 
stuiten interesse gewekt waardoor  deze 
toevallige vondst op het Waterlooplein 
uiteindelijk leidde tot het maken van de 
website Javapost. 

De redactie beveelt deze site met groot  
enthousiasme aan en abonneren kan nu dus 
ook; zie daarvoor www.javapost.nl en klik op 
‘sign me up!’


