
 
 

Het Hoofdbestuur van de Irgoen Olei Holland nodigt de leden van de 
vereniging uit tot bijwoning van de Algemene Vergadering (AV) over 

het jaar 2018. 
De AV zal worden gehouden op dinsdag 18 juni 2019  

om 16:00 uur in Beth Juliana, David Raziel St. 22, Herzliya. 
 

AGENDA VAN DE ALGEMENE VERGADERING 

 

1. Opening van de Algemene Vergadering  
2. Verkiezing voorzitter van de vergadering  
3. Openingswoord van de voorzitter van de Irgoen Olei Holland, Gideon van der Sluis  
4. Goedkeuring notulen Algemene Vergadering van 11 juni 2018¹ 
5. Ingekomen stukken 
6. Hoofdbestuur 

6.1.   algemene beschouwingen²  
7. Bespreking van het door de commissie van de fondsen (Leningfonds en Keren Mejoechedet) 

uitgebrachte jaarverslag 2018² 
8. Goedkeuring jaarstukken³  
   8.1.   mondeling verslag van de penningmeester   

8.2.   verslag van de controlecommissie 
   8.3.   goedkeuring jaarstukken 2018  
9.  Voorstel tot herbenoeming accountantskantoor Deloitte Brightman Almagor Zohar 
10.   Decharge hoofdbestuur 
11.  Verkiezingen 
 11.1.  nieuwe kandidaten voor het hoofdbestuur⁴  
  11.2.  kandidaten voor de controlecommissie  
 11.3.  kandidaten voor de redactie van Aleh 
12. Rondvraag 
13.  Sluiting Algemene Vergadering 
 
¹ De notulen zijn m.i.v. 30/05/2019 te lezen op de website van de IOH: https://www.ioh.co.il/jaarstukken  
² Het jaarverslag over kalenderjaar 2018, het huishoudelijk reglement en de statuten zijn m.i.v. 30/05/2019   
 te lezen op onze website: https://www.ioh.co.il/jaarstukken 
³ De jaarstukken 2018 in woorden en cijfers liggen m.i.v. 30/05/2019 ter inzage op het IOH kantoor. 

Geїnteresseerde leden, die de contributie over 2019 betaald hebben, kunnen de jaarstukken op 
verzoek per email ontvangen.  

⁴ Om te voorzien in vacatures; de resterende leden van het hoofdbestuur zijn vorig jaar voor twee jaar 
gekozen. Tegenkandidaten hadden hun verzoek, vergezeld van 20 handtekeningen van medeleden, 
tot 28 dagen voor de AV (21/05/19) schriftelijk kunnen indienen bij het kantoor van de IOH. 
 

Voor geïnteresseerden: Tefilat Mincha om 15:45 uur; Tefilat Arwith direkt na de vergadering 

https://www.ioh.co.il/jaarstukken
https://www.ioh.co.il/jaarstukken


 
 

 

Kandidaatstellingen 

 

Hoofdbestuur IOH:   
 
Om te voorzien in vacatures als gevolg van het aftreden van Andrė Boers en het activeren van de 
afdeling Be’er Sheva/Zuiden:  
 
Malka Shamir-de Leeuw  (afgevaardigde afdeling Be’er Sheva/Zuiden(, Malka is vorig jaar  
                                                      gekozen als lid van het hoofdbestuur en niet als afgevaardigde van  
 de afdeling 
Natanja Slager lid (kandidaatstelling door leden van de vereniging) 
Binyamin Tjong Alvares lid (kandidaatstelling door leden van de vereniging) 
 
 
 
De onderstaande leden van het hoofdbestuur zijn vorig jaar voor twee jaar gekozen: 
Gideon van der Sluis (voorzitter) 
Baruch Bar-Tel (afgevaardigde afdeling Tel Aviv) 
Yvonne Ben Hador (afgevaardigde afdeling Netanya/Sharon) 
Marc Boas (lid; kandidaatstelling door leden van de vereniging) 
Ini Lederer                  (afgevaardigde afdeling Haifa/Noorden), Ini is vorig jaar gekozen als  

plaatsvervanger van de afgevaardigde afdeling Haifa/Noorden, 
Andrė Boers 

Marion Levkovits-Bamberger  (afgevaardigde afdeling Jeruzalem) 
 

 
 
 

Controlecommissie: 
 
Ronny Bril 
Salco Kleerekoper 

 
 
 

Redactie Aleh: 
 
Ya’akov Almor 
Bart Berman 
Chaya Brasz 
Rob Coopman 
Eldad Kisch 

 


