Stichting tot instandhouding van de Joodse Begraafplaats te Overveen
Jaarverslag 2018

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. Mijné-Citroen, B.M.S. van Praag, D. Serphos.
- 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.
Overlijden Jet Slagter
Het bestuur betreurt het overlijden van Jet Slagter. Zij is van grote betekenis geweest voor de
Joodse begraafplaats. Haar boek uit 1983, geschreven samen met Jaap Meijer, ‘Versteend
Verleden’ is van grote waarde vanwege de voortreffelijke documentatie en informatie over de
begraafplaats. Daarnaast heeft zij ook vele jaren bijgedragen aan het werk van de Stichting tot
Instandhouding van de Joodse Begraafplaats te Overveen.
Vergaderingen
In de jaarvergadering van 17 mei 2018 heeft het bestuur het jaarverslag 2017 vastgesteld en
het financieel verslag 2017 goedgekeurd. Het bestuur heeft regelmatig onderling contact per
email.
Financiën
Financieel jaarverslag 2017 is bijgevoegd.
Metaheerhuisje
De banieren ten behoeve van de voorlichting zijn na grondig overleg gereedgekomen. Zij
zullen gebruikt worden op de open Monumentendagen en voor andere educatieve voorlichting
op de begraafplaats. Hiervoor is ook een beamer aangeschaft: klein model met een accu van
zes uur. Een doorlopend filmpje van het Joodse leven in Amsterdam uit de jaren twintig kan
worden vertoond. Het geeft een goede sfeer uit die tijd. Getracht zal worden het geluid uit te
schakelen omdat dit te veel stoort. Voor het gebruik van de foto’s heeft Bert Nienhuis
toestemming gegeven.
Restauratie
Staat van onderhoud: de daklijst is gedeeltelijk schoongemaakt. Buitenkant moet afgebikt
worden. Voor het schilderen van de buitenkant is een offerte van gemaakt € 10.000 à €
12.000. Besloten wordt met het buitenschilderwerk te wachten omdat op dit moment de
financiële middelen niet toereikend zijn.
Subsidies
Gemeente Bloemendaal: deze voorziet als vanouds in het groenonderhoud van de
begraafplaats. Dit wordt professioneel gedaan.
Maror: voor beheer, onderhoud en promotie van het Metaheerhuisje is het restant van de
subsidie ad € 944,00 ontvangen. Veel dank aan de voorzitter die zich hiervoor heeft ingezet.
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Stichting B: deze subsidie is besteed aan de aanschaf van de banieren en de beamer ten
behoeve van educatie.
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.
Eind 2018 waren er 134 donateurs. Ook heeft de Stichting een legaat gekregen.
Donateursbijeenkomst: 2 september 2018. Deze werd weer in de kantine van Tetterode
Sportcomplex gehouden. De heer Eduard Huisman, consul-beheerder van het NIK , heeft een
lezing gehouden over het beheer en onderhoud van de Joodse begraafplaatsen in Nederland.
Er waren 25 aanwezigen. Het metaheerhuisje is op deze dag officieel als voorlichtingscentrum
geopend.
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. Het is gebleken dat wij daarvoor vrijwilligers moeten aantrekken omdat de bezetting
te klein is. Het Joods Cultureel Kwartier heeft een rondleiding gehad op 12/06/2018.
Week van de Begraafplaats
De Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (LOB), Vereniging De Terebinth en de
Branche Vereniging Ondernemers Begraafplaatsbeheer (BVOB) faciliteren de Week van de
Begraafplaats. In het kader van deze week was de begraafplaats 27/05 en 03/06 opengesteld.
Beide dagen hebben ieder een kleine 30 bezoekers opgeleverd.
Klassendag: daar deze dit jaar te dicht op het begin van het nieuwe schooljaar viel, is deze
afgelast.
Graf mevrouw S.
De onthulling van de steen heeft door Rabbijn Spiero plaats gevonden op 25/11/2018. Het
graf is in de stijl van onze begraafplaats uitgevoerd. In het 'perkje' tussen de natuurstenen
banden wordt de vierkante herdenkingssteen voor de familie weer teruggelegd.
Open Monumentendag
Deze vond plaats op 9 september. Er was een recordaantal bezoekers: 218. David Serphos
zorgde voor 100 exemplaren van een folder van het NIK over joods begraven en de
rouwperiode.
Diversen
De voorzitter heeft een overzicht gemaakt van de bestuurssamenstelling en de taakfuncties.
Van beide zijden is geen behoefte gebleken om een tegenbezoek af te leggen aan de Joodse
Begraafplaats Den Haag. Onthulling Joods Monument in Bloemendaal op 12 april 2018. De
ceremonie is door leden van ons bestuur bijgewoond. Het monument betreft 123 Joodse
inwoners van de gemeente Bloemendaal die tijdens de oorlog zijn weggevoerd en in Duitse
concentratiekampen zijn omgebracht.
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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.
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 Jaarverslag 2018 is op de bestuursvergadering van 22 mei 2019 vastgesteld.
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