Concept Jaarverslag JBO 2019

Stichting tot instandhouding van de Joodse Begraafplaats te Overveen
Jaarverslag 2019
Bestuur
Het bestuur bestaat uit: P.J. van der Ham, voorzitter, J. Patijn-Bijl de Vroe, secretaris, D. Simon,
penningmeester, M. Saveur-Hofstee, 2e secretaris, P. van den Berg-Diamant, M. Bolkestein, R. MijnéCitroen, B.M.S. van Praag, D. Serphos.
Doelstelling
- De begraafplaats is een rijksmonument.
- De Stichting heeft een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status.
- De Stichting is een steunstichting voor de NIHS.
- Het beleid is gericht op onderhoud, restauratie en voorlichting.
Vergaderingen
In de jaarvergadering van 22 mei 2019 heeft het bestuur het jaarverslag 2018 vastgesteld en het
financieel verslag 2018 goedgekeurd. Het bestuur heeft op 27 november 2019 vergaderd en heeft
regelmatig onderling contact per email.
Samenstelling bestuur. Joan Patijn en Bernard van Praag hebben aangegeven het bestuur te verlaten.
Het DB stelt voor Paulanha van den Berg-Diamant als secretaris te benoemen in de vacature van
Joan Patijn. Paulanha wordt volgens de statuten voorgedragen als vertegenwoordiger van de historische
Stichting Ons Bloemendaal. Ellen Schrijver wordt voorgedragen als bestuurslid in de plaats van Bernard
van Praag. Marie-Christine Marres wordt voorgedragen als bestuurslid. Samen met Paulanha van den
Berg verzorgt zij rondleidingen (voor kinderen) op de begraafplaats en zal als opvolger van
Joan Patijn de keppeltjes en de expositiematerialen en het sleutelbeheer overnemen.
Financiën
Financieel jaarverslag 2018 is goedgekeurd.
Projecten
Metaheerhuisje
Het buitenschilderwerk zal nog moeten gebeuren.
Graftombe van Graanboom
De noodzaak/wens om de graftombe van Graanboom te restaureren alsmede de historische waarde die
het heeft maakt een restauratie van deze tombe zeer gewenst. Eind van dit jaar heeft een gesprek plaats
gevonden met de begraafplaatsconsulent van het NIK. Eerst zal er een inventarisatie gemaakt worden
over de noodzakelijke wensen. Dan wordt er een offerte aan een restauratiesteenhouwerij aangevraagd
waarna we bekijken welke fondsen we kunnen aanspreken. Een beschrijving van de flora en fauna is
reeds aanwezig.
Subsidies
Er zijn geen subsidies aangevraagd voor 2019. We zullen dat wel doen voor 2020.
De Gemeente Bloemendaal voorziet als vanouds in het groenonderhoud van de begraafplaats.
Donateurs
De Stichting brengt de donateurs schriftelijk en per email op de hoogte van haar plannen en de
voortgang daarvan. Het bestuur is de donateurs zeer erkentelijk voor hun royale bijdragen. Het aantal
donateurs, 134, blijft stabiel.
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Donateursbijeenkomst
De donateursmiddag is 8 september 2019 gehouden voor vijftig belangstellenden. Er heerste een goede
sfeer en de lezing van Bart Wallet over rabbijn Graanboom was buitengewoon leerzaam.
De opkomst was onverwachts groot daar twintig deelnemers zich gemeld hadden via het Haarlems
Dagblad (persbericht) en de huis aan huis bladen van Haarlem en Bloemendaal. Onder de
geïnteresseerden waren veel oudere mensen.
We scoorden één nieuwe donateur.
Rondleidingen
Rondleidingen behoren tot een van de taken van onze Stichting. De begraafplaats is vanwege de
afgelegen ligging en kwetsbaarheid niet dagelijks opengesteld voor het publiek, maar is op aanvraag te
bezichtigen. Hiervan wordt steeds meer gebruik gemaakt, individueel en in groepen.
Rondleidingen die hebben plaatsgevonden:
20-03 Buurtvereniging Overveen, voorafgaand op 01-02-2019 door een lezing van Joan Patijn (15)
14-05 Aloysius School
26-05 Weekend van de Begraafplaats, openstelling 14.00 - 17.00 uur
08-09 Donateursmiddag met bezoek aan tombe rabbijn Graanboom
13-09 Nationale Klassendag, Wilhelminaschool 2x
15-09 Nationale Open Monumentendag, openstelling 12.00 - 17.00 uur
22-09 Stichting Eerherstel Joodse Begraafplaats Zeeburg (20)
20-10 Rondleiding vrijwilligers Amsterdamse begraafplaats Zeeburg
23-10 Rondleiding Haarlemse Gilde Gidsen
Via de website zijn ook rondleidingen aangevraagd.
Week van de Landelijke Begraafplaats 26 mei 2019
Het thema was 'een plek vol verhalen'. Er was veel behoefte aan rondleidingen in kleine groepjes. Er
waren 68 bezoekers.
Klassendag: 13 september 2019. De Wilhelminaschool heeft tweemaal een bezoek gebracht.
Open Monumentendag
Deze vond plaats op 15 september 2019. Er waren 180 bezoekers.
PR
In het Haarlems Dagblad van 1 september 2018 stond een uitgebreid interview met de voorzitter van de
Stichting over de Joodse begraafplaats door Wessel Mekking. Een goed artikel, dat veel extra bezoekers
leverde op de Open Monumentendag op 9 september 2018.
Het persbericht over de donateursbijeenkomst in het Haarlems Dagblad leverde eveneens veel
bezoekers.
Een artikel van Bart Wallet over rabbijn Graanboom verscheen in ‘Ons Bloemendaal’ van winter 2019
(jaargang 43 nr. 4).

Website
De website www.joodsebegraafplaatsoverveen.nl functioneert goed en geeft duidelijke informatie. Met
Google Analytics kunnen de statistieken van de website bijgehouden worden. Kosten hosting zijn
€126,89 per jaar. Frans Eldering van de organisatie New Fountain is de webbeheerder. ‘Versteend
Verleden’ is gedigitaliseerd en op de website te lezen. Evenals de lezing van Wallet.
Het Jaarverslag 2019 is door de leden via email vastgesteld.
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