
Stichting tot Instandhouding van de Joodse Begraafplaats te Overveen 

 
Jaarverslag 2020 
 
Bestuur 
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. 
 
Per 22 oktober 2020 is de samenstelling van het bestuur als volgt:  
Ellen Schrijver-Stokvis, voorzitter 
Paulanha van den Berg-Diamant, secretaris 
Martje Saveur-Hofstee, 2e secretaris 
David Simon, penningmeester 
Martijn Bolkestein, lid  
Piet van der Ham, lid 
Marie-Christine Marres, lid  
Renée Mijné-Citroen, lid  
David Serphos, lid  
 
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. 

Corona 
Met ingang van maart 2020 hebben de regels van de Corona pandemie onze 
activiteiten aan banden gelegd. Rondleidingen en jaarlijkse activiteiten zoals 
monumentendag, donateursdag, klassendagen konden geen doorgang vinden. 
Informatie was op de website te lezen. 
 
Mededelingen 
Ons oud-bestuurslid de heer Henk Asser is overleden. Hij heeft veel bijgedragen aan 
de genealogie en het digitaliseren van de grafstenen. Voor zijn inzet hebben wij hem 
zeer gewaardeerd. Wij hopen de banden met de Familie Asser Stichting aan te 
houden.  
Joan Patijn, secretaris, heeft na twintig jaar het bestuur verlaten. Zij behoorde tot een 
van oprichters van de stichting. Haar enthousiaste inzet, contacten en kennis – zowel 
in praktische als inhoudelijke zin –zijn de Stichting tot grote steun geweest. Het 
bestuur heeft op een feestelijke wijze afscheid van haar genomen met een koshere 
nassi goreng ten huize van de familie Saveur.  
Piet van der Ham heeft het voorzitterschap overgedragen aan Ellen Schrijver. Het 
bestuur heeft hem unaniem tot ere-voorzitter benoemd voor het vele werk en alle 
initiatieven ter restauratie van de begraafplaats vanaf het begin van de Stichting, die 
hij mede heeft opgericht. 
 
 
 
Financiën 



Het financiële jaarverslag 2020 is 20 augustus 2020 (zoomvergadering) 
goedgekeurd.  
Er is een crowd-funding project gestart.  
De Stichting zet zich in om subsidies te verkrijgen hetgeen nodig is voor de hoge 
restauratiekosten. 
 
Vergaderingen 
Het Jaarverslag 2019 is door de leden op 22 oktober 2020 per zoomvergadering 
goedgekeurd en vastgesteld. 
Het bestuur heeft via e-mail contact gehouden.  
 
Restauratie graftombes 
De restauratie van de grafmonumenten van Visser en Lioni is in juli 2020 voltooid.  
De restauratie van de graftombe van Rabbijn Graanboom is in 2020 
gereedgekomen. Dit is een intensieve restauratie geweest die veel eisen stelde aan 
de doelstelling van onze Stichting, namelijk de instandhouding van de historische 
waarde. 
 
Subsidies 
De hoge restauratiekosten maken het verkrijgen van subsidies onontbeerlijk.  
We zijn de subsidiegevers dan ook zeer erkentelijk: NIHS, Maatschappij tot Nut, 
Aelbertsberg & Elswout, Bredius stichting, Gemeente Bloemendaal, Fonds van 
Zanten. Kennemer Lyceum en de Stichting Ons Bloemendaal hebben bijgedragen 
aan de restauratie van de graftombe van de heer en mevrouw David Eliazer Lioni.  
De Gemeente Bloemendaal voorziet als vanouds in het groenonderhoud van de 
begraafplaats.  
 
Donateurs 
De Stichting brengt de donateurs per email en via de website op de hoogte van haar 
plannen en de voortgang daarvan. Het bestuur is de donateurs zeer erkentelijk voor 
hun royale bijdragen.  
 
Website  
De website www.joodsebegraafplaatsoverveen.nl  is gemoderniseerd, functioneert 
goed en geeft duidelijke informatie.  
Het “Stenen Archief” is na jaren werk voltooid door Yssachar (Barend) Elburg en kan 
nu op de website gevonden worden. 

 

Het Jaarverslag 2020 is door het bestuur per e-mail vastgesteld. 
 
Martje Saveur 
 

 

http://www.joodsebegraafplaatsoverveen.nl/

