
 
 
 
 

  
VERSLAG VAN DE STICHTING TOT INSTANDHOUDING VAN DE JOODSE 

BEGRAAFPLAATS TE OVERVEEN 
 

periode januari 2013 – januari 2014 
 
 
 
Het bestuur 
De samenstelling van het bestuur is ongewijzigd:  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 Berg-Diamant, R. Mijné-Citroen, B.M.S. van Praag. De heer B. van Praag, directeur van 
de Joodse Gemeente Amsterdam (Nederlands-Israëlitische Hoofdsynagoge te Amsterdam) 
vertegenwoordigt dit jaar tot 01-12-2013 de Joodse Gemeente Amsterdam (NIHS). Vanaf 01-
12-2013 is de contactpersoon mevrouw Hanna Beetz, office manager NIHS. 
 
De Begraafplaats is een rijksmonument. 
De stichting heeft als onderdeel van het NKI een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) 
status. 
 
Vergaderingen 
Het bestuur van de Stichting heeft zijn jaarvergadering gehouden op 04-04-2013.  Daarnaast 
zijn er contacten geweest met NIHS, Stichting Maror, Pronk Bouw, en de gemeente 
Bloemendaal. De bestuurscontacten zijn per e-mail gevoerd..  
 
Donateurs 
De Stichting heeft momenteel 134 donateurs. In 2012 waren dat 124. Het totaalbedrag aan 
donaties in 2013 was € 1118,50. De eenmalige schenkingen die wij ontvangen hebben, waren 
een welkome aanvulling op de donaties. De ANBI status kan een doorslaggevende reden zijn 
voor grotere schenkingen in verband met belastingaftrek.  
 
Onthulling informatiebord 
Op 3 september vond er een feestelijk  evenement plaats voor de donateurs en genodigden ter 
gelegenheid  van het plaatsen van het informatiebord, ontworpen door Frederik van der Bunt. 
De tekst op het bord en het logo zijn vastgesteld met inspraak van het bestuur en heeft de 
goedkeuring van de NIHS. Het evenement had veel belangstelling en was een succes. We 
waren zeer vereerd met de aanwezigheid van Rabbijn S. Katz. 
 
Metaheerhuisje: oplevering vloer 
Te gelijkertijd met de onthulling van het informatiebord was de oplevering van de vloer van 
het metaheerhuisje. Dank zij speciaal hiervoor bestemde giften is dit mogelijk geworden. 
De NIHS heeft haar goedkeuring gegeven voor de restauratie. We hopen in 2014 de 
restauratie van het metaheerhuisje te voltooien. Voor de benodigde financiën willen we een 
beroep doen op de provincie. Een bijdrage van de NIHS is zeer gewenst. 
 
 
 



 
 
 
 
 
Grafstenen 
Onze stichting verleent ook steun aan het in stand houden van de begraafplaats door het 
conserveren en restaureren van grafzerken. Dankzij een gift van het Joods Begrafeniswezen 
en met haar toestemming is een grafsteen geplaatst voor het zerkloze graf. De Joles Stichting 
is bereid gevonden om in 2014 grafstenen van de familie Joles schoon te maken, mits het 
binnen de authenticiteit blijft en na toestemming van de NIHS. Voor het documenteren van de 
stenen wordt archiefonderzoek gedaan.  
 
Open Monumentenzondag op 15-09-2013 
Ook dit jaar was de Begraafplaats te bezichtigen op monumentenzondag d.d. 15 september 
2013. De dag trok veel bezoekers. De rondleidingen door mevrouw Jet Slagter en een aantal 
bestuursleden gaven wederom uitstekende informatie en werden dan ook zeer gewaardeerd.  
 
Educatie en voorlichting, media, PR 
Educatie is een van onze doelstellingen. Aan scholen worden rondleidingen gegeven. De 
leerlingen  zijn zeer geïnteresseerd en respectvol.  
Het bestuur vindt het van belang een goede PR te voeren. Dat gebeurt onder meer door: 

• We streven naar een betere toegankelijkheid van de begraafplaats voor bezoekers. 
• Er zijn lezingen gehouden bij de Rotary. 
• Op afspraak worden rondleidingen gehouden. 
• Het Stenen Archief is dit jaar gerealiseerd dank zij de heer Jacques Gans van het NIK.  

Alle grafstenen zijn gefotografeerd en de teksten zijn door vrijwilligers in de V.S. en 
Israel vertaald , aangevuld met genealogische gegevens  en zijn op internet 
beschikbaar.  

• Het boek “Versteend  Verleden”  is gedigitaliseerd door Crescas Joods Educatief 
Centrum. 

• In maart heeft de gemeente Bloemendaal een themakrant uitgegeven  “Vrienden van 
Bloemendaal” met als doel dat instellingen zoals onze stichting “ vrienden” werven. 
Wij hebben hieraan een bijdrage geleverd. 

• Website.  Het hebben van een website is in deze tijd van groot belang. Het wordt ook 
een vereiste voor de ANBI status. Aan het maken van de website is een begin gemaakt 
en zal in 2014 gereed zijn.  

 
Financieel jaarverslag 2013  
Zie het bijgevoegde verslag van de penningmeester.  
 
 
Overveen,  Het verslag is vastgesteld op de bestuursvergadering van 26 augustus 2014 


