Stichting tot Instandhouding van de Joodse Begraafplaats te Overveen

De naam
De Stichting tot Instandhouding van de Joodse Begraafplaats te Overveen

Doelstelling
De Stichting tot Instandhouding van de Joodse Begraafplaats te Overveen is opgericht om de Joodse Gemeente
Amsterdam (NIHS) te ondersteunen bij het behoud en restauratie van de unieke Joodse Begraafplaats te Overveen,
die dateert van 1797. Voor de geschiedenis van de begraafplaats verwijzen wij u naar de bijgevoegde folder. De
begraafplaats is cultuurhistorisch van uitzonderlijk belang. Het is een van de eerste uitingen van de
emancipatiebeweging van het Nederlandse Jodendom. In 2005 is de Joodse Begraafplaats te Overveen mede daarom
een Rijksmonument geworden

Fiscaal nummer: 8155.83.643

Contactgegevens
Secretariaat: mevrouw. Martje Saveur,
Potgieterweg 15, 2061 CS Bloemendaal
m.saveur@planet.nl

Bestuurssamenstelling en de namen van de bestuurders
Zie het bijgevoegde uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Amsterdam,
dossiernummer: 34129203

Beleidsplan
Werk dat de instelling doet
•
•
•
•
•
•

Zorgen voor restauratie en onderhoud van de begraafplaats.
Overleg met architect en aannemers.
Vinden van donateurs en daarmee contact houden.
Contact onderhouden met de gemeente Bloemendaal en de provincie Noord-Holland.
Publiciteit verzorgen, lezingen houden, rondleidingen verzorgen.
Binnen het bestuur beleid voeren van interne beheersing van doelstelling en financiele middelen.

Manier waarop de instelling geld werft
•
•
•
•
•

Bijeenkomsten organiseren
Netwerken
Brieven schrijven
Artikelen in dagbladen, weekbladen en vakbladen laten opnemen
Mond op mond reclame
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Beheer van het vermogen van de instelling
De instelling heeft een betaalrekening en een spaarrekening bij de ABN/AMRO bank.

Besteding van het vermogen van de instelling
Het vermogen is vooral besteed aan de complete restauratie van de ommuring en het hekwerk van de begraafplaats
en het opknappen van het Methaheerhuisje. In het kader van de voorlichting is een folder gemaakt, een muurbord en
informatieborden. De bestuurskosten zijn minimaal.

Beloningsbeleid
De stichting kent geen beloningsbeleid. De samenstelling van het bestuur van de stichting is zodanig dat expertise
bestaat op historisch, bestuurlijk en financieel terrein. De bestuursleden zijn vrijwilligers, die bijdragen aan
fondsvorming, publiciteit en rondleidingen..Voor de restauratie zelf is een deskundig architectenbureau
ingeschakeld: Braaksma en Roos uit Den Haag. Met de gemeente Bloemendaal wordt nauw samengewerkt bij het
groenonderhoud.

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten
Zie het bijgevoegde jaarverslag 2012

Financiële verantwoording
Zie het bijgevoegde financieel jaarverslag 2012

Specifieke eisen
•

•
•

•
•
•

Alle algemeen nuttige activiteiten van de instelling zijn samen feitelijk
en volgens de regelgeving van de instelling zonder winstoogmerk.
De activiteiten van de instelling dienen feitelijk en volgens de
regelgeving van de instelling voor 90% of meer het algemeen doel.
De doelstellingen en activiteiten van de instelling zetten niet
aan tot haat of het gebruik van geweld. Ook zijn de
instelling, de bestuurders, management of gezichtsbepalende
personen hiervoor niet veroordeeld in de afgelopen vier jaar.
Er is voldoende gewaarborgd dat een bestuurslid niet over vermogen
van de instelling kan beschikken alsof het zijn eigen vermogen is.
De instelling voldoet aan de publicatieplicht. Er is een nauwe relatie met de NIHS in Amsterdam en het
NIK (websites).
Bij de opheffing van de instelling wordt het vermogen dat overblijft
feitelijk en volgens de regelgeving van de instelling besteed aan een
ANBI met een soortgelijk doel.
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VERSLAG VAN DE STICHTING TOT BEHOUD VAN DE JOODSE BEGRAAFPLAATS TE
OVERVEEN
periode januari 2012 – januari 2013

Het bestuur
De samenstelling van het bestuur is als volgt: P.J. van der Ham, voorzitter, J. Patijn-Bijl de Vroe,
secretaris, D. Simon, penningmeester, M. Saveur-Hofstee, H. Asser, R. Fuchs, P. van den BergDiamant, R. Mijné-Citroen, B.M.S. van Praag.
B. van Praag, directeur van de Joodse Gemeente Amsterdam (Nederlands-Israëlitische
Hoofdsynagoge te Amsterdam) vertegenwoordigt de Joodse Gemeente Amsterdam (NIHS).
Vergaderingen
Het bestuur van de Stichting heeft in deze periode eenmaal vergaderd. Daarnaast zijn er
contacten geweest met NIHS, Stichting Maror, Pronk Bouw, en de gemeente Bloemendaal.
Daar er dit jaar geen grote projecten gerealiseerd werden, konden de bestuurscontacten per email verlopen.
Donateurs
De Stichting heeft momenteel 125 donateurs. Dit aantal is gelijk gebleven met dat van 2011. Het
totaalbedrag aan donaties in 2011 was € 1.301,00. Dat was in 2012: €1.556,00 hetgeen zeer
verheugend is. De eenmalige schenkingen zijn een welkome aanvulling op de donaties.
Dat de Stichting sinds 2008 is geregistreerd als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) kan
een doorslaggevende reden zijn voor grotere schenkingen.
Stichting Maror
Maror heeft in september 2012 onze subsidie aanvrage voor het bouwkundig herstel van het
Metaherhuisje afgewezen op grond van het feit dat de aanvraag op onvoldoende prioriteit
berustte. Het bestuur van onze Stichting heeft besloten om geen bezwaarschrift in te dienen.
Metaherhuisje
We zullen roeien met de financiële riemen die we hebben en in 2013 een begin maken aan het
opknappen van het Metaherhuisje.
Prioriteit heeft het opknappen van de vloeren en indien mogelijk het schilderwerk aan de
buitenzijde. Pronk Bouw heeft een offerte gedaan van totaal € 16.115 excl. BTW. Het zal nuttig
zijn een gesprek aan te vragen met de wethouder en ambtenaar monumentenzorg van de
Gemeente Bloemendaal. Tevens zullen we proberen een beroep te doen op fondsen. Een
bijdrage van de NIHS is echter noodzakelijk.
Het educatieve aspect, namelijk het metaherhuisje als voorlichtingscentrum in te richten,
moeten we naar een latere datum verschuiven. Door samenwerking met en verwijzing naar het
Joods Historisch Museum kan al heel wat informatie verschaft worden. Het Joods Historisch
Museum heeft een zeer boeiende afdeling die is gewijd aan de joodse Emancipatiegedachte van
waaruit ook onze begraafplaats is ontstaan.
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Open Monumentenzondag
De openstelling van de begraafplaats op monumentenzondag 9 september 2012 heeft wederom
veel belangstelling getrokken. Door de slechte weersomstandigheden was het aantal bezoekers
lager dan de voorafgaande jaren, nl. 180. Plattegrond en namenlijsten lagen ter inzage. De
rondleidingen geven uitstekende informatie en werden dan ook zeer gewaardeerd. Dankzij de
gemeente Bloemendaal was de begraafplaats kort tevoren keurig gemaaid.
Educatie en voorlichting
Educatie is een van onze doelstellingen.
Op de zogenaamde Klassendag, een initiatief van het nationaal comité Open
Monumentendagen, hebben op 7 september 27 basisschoolleerlingen met hun meester en drie
moeders de begraafplaats bezocht. Tevens heeft een brugklas van het Kennemer Lyceum een
bezoek gebracht aan de begraafplaats.
We hebben onze medewerking verleend aan het project het Stenen Archief. De heer Jacques
Gans van het NIK heeft in 2012 alle grafstenen gefotografeerd, waarna de teksten door
vrijwilligers in Israel en de Verenigde Staten worden vertaald. In de nabije toekomst zijn deze op
internet beschikbaar, zo mogelijk aangevuld met genealogische gegevens.
Joan Patijn gaf een lezing voor de Rotary Club IJmond. Zij ontving daarvoor een mooi bedrag
als schenking aan de stichting.
Naast de vele belangstellenden die de begraafplaats op monumentenzondag bezoeken, komen
er herhaaldelijk verzoeken binnen van geïnteresseerden. Met hen wordt een afspraak gemaakt
om de begraafplaats te bezoeken. Voor een documentaire over koning Lodewijk Napoleon en
zijn interesse voor de joden in Nederland werden opnames gemaakt. De documentaire was in
de zomer van 2012 te zien tijdens de Lodewijk Napoleontentoonstelling in het Paleis op de Dam.
Een betere toegankelijkheid van de begraafplaats voor bezoekers is van belang. Een fraai
informatiebord naast het hek met vermelding van bijzonderheden en openingstijden zou in dit
kader passen. Wij gaan ons in 2013 beraden hoe wij ook de moderne media kunnen inzetten om
informatie te geven.
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Financieel jaarverslag 2012

Onderstaand het financieel verslag van het jaar 2012.
Er waren donaties tot een bedrag ad euro 1556,De vergader-, secretariaats-, bank- en andere kosten waren andermaal (gelukkig) weer zeer
minimaal.

Saldo per 1.1.2012
euro
Donaties 2012
Opbrengst contant Open Mon.Dag
Af;
Bankkosten
Kamer van Koophandel 2012
Aanmaak sleutels begraafplaats

euro

2244,53
1556,64,50
-----------44,31
24,08
47,30
-------------

Saldo per 31.12.2012

euro 3865,03

euro 115,69
-----------------euro 3749,34
==========

Toelichting;
Donaties; 1556,- zie namenlijst secretariaat
Het saldo op de spaarrekening bedraagt per 31.12.2012

euro 17864,54
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