Stichting JEW Jaarverslag 2018
Contactgegevens:
§ Website: www.joodserfgoedwageningen.nl
§ Email: info@joodserfgoedwageningen.nl
§ Postadres: Tarthorst 481 6708 HR Wageningen
§ Telefoon: 0317-417049
De bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden.
§ Voorzitter M.S. Elzas
§ Secretaris/Penningmeester T.J.H. Dillissen
§ Lid A.G. Steenbergen
§ Vice-voorzitter M. Bino-Meijers
§ Lid J. Meijer
De doelstelling.
Volgens onze statuten art.2 De stichting heeft ten doel:
§ de instandhouding van gedenktekens ter nagedachtenis aan de in de Tweede
Wereldoorlog omgekomen leden van de Joodse gemeenschap in Wageningen en
omstreken;
§ het bevorderen van instandhouding, herstel of restauratie van alle goederen die
gerelateerd zijn aan de Joodse gemeenschap in Wageningen en omstreken;
§ het bevorderen van de mondelinge en schriftelijke vastlegging van al hetgeen verband
houdt met de Joodse gemeenschap in Wageningen en omstreken;
§ de stichting heeft niet ten doel het maken van winst;
§ voorts het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin des woords.

Het beleid van de stichting JEW is gericht op het levend houden van het Joodse
aandeel van de Wageningse samenleving en omgeving in het verleden.
Het beleidsplan.
§ Het inventariseren van die aspecten uit het verleden van het Joodse leven in
Wageningen die een bijzondere plaats in de samenleving hebben vervuld.
§ De aspecten weer bekend maken, middels publicaties, evenementen en andere
initiatieven bij de Wageningse bevolking en andere belangstellenden.
§ Het verwerven van inkomsten door middel van het creëren en onderhouden van een
vriendenkring.
§ Aanschrijven van subsidieverleners voor de diverse projecten.
§ Beheren van de gelden die zijn ontvangen voor de projecten en verantwoording
afleggen van de gebruikte gelden aan allen die aanspraak kunnen maken op het recht
deze gegevens te kennen.
§ Alle ontvangen gelden worden gebruikt voor de hierboven vermelde doelen, in het
bijzonder onze projecten.

Het beloningsbeleid Volgens onze statuten art.4 lid 5: De leden van het bestuur genieten
geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door
hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Boekje HerinneringsStenen
Het boekje waarin de achtergrond van alle HerinneringsStenen beschreven wordt en hun
ligging aangegeven, is een paar jaar gereed. Het is verkrijgbaar bij boekhandel Kniphorst
in Wageningen. Door de stichting “het Gilde” worden er rondwandelingen door
Wageningen verzorgd en worden de plaatsen van de HerinneringsStenen ook
meegenomen.
Stille Tocht op 4 mei 2018.
Ieder jaar lopen wij in deze tocht mee. Voorafgaand aan de start van deze tocht heeft de
heer Puylaert een toespraak gehouden over zijn vader die als student weigerde de
loyaliteitsverklaring te tekenen en over de brieven die zijn vader schreef vanuit het
werkkamp.
Adoptie Joods Monument.

Foto gemeente Wageningen. Overdracht Joods Monument op vrijdag 2 februari 2018.

Adoptie Joods Monument.
Ook dit jaar heeft op 2 februari een adoptieceremonie van het Joods Monument door de
Margrietschool (groep 7 en 8) plaats gevonden.
Tijdens de formele overdracht van de adoptie, van groep acht aan groep zeven, heeft de
heer J. Meijer een heel persoonlijk woord gesproken. Samen met de burgemeester, de heer
G.J. van Rumund zijn we naar de Oude Joodse Begraafplaats gegaan en werden er vragen
van de adopterende kinderen beantwoord. In hotel de Wereld kregen de kinderen wat te
drinken en koek en werden er vragen gesteld over WO II en verwante zaken.
Oude Joodse Begraafplaats.
Een ander project betreft het inventariseren van de Oude Joodse Begraafplaats, wat een
Rijksmonument is. Het doel hiervan is het achterhalen van de herkomst van de grafstenen,
en van de bijbehorende verhalen, en het voor het publiek begrijpelijk maken van de
Hebreeuwse opschriften. Er zijn foto’s gemaakt van alle grafstenen en zijn de teksten ook
vertaald. Op donderdag 1 november is in het gemeentehuis door Prof. Ir. M. Elzas het
boek “Hier ligt begraven” uitgereikt aan burgemeester G.J. van Rumund van Wageningen.

Foto Kees Stap

Memorboek II
De verzameling van de stukken die geschreven zijn door de heer A.G. Steenbergen is
gebundeld en wordt doorgenomen en verwerkt in een nog uit te geven boek aangevuld
met diverse recent aan het licht gekomen gegevens.
Open Joodse Huizen
Op 4 mei 2018 vond in Wageningen het dubbelprogramma Open Joodse Huizen-Huizen
van Verzet plaats: kleinschalige bijeenkomsten om te herinneren en te herdenken. Het
Joodse leven van voor, tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog en het verzet staan
centraal. Op de plek waar de geschiedenis zich afspeelde vertellen huidige bewoners,
getuigen nazaten, oude en nieuwe buurtgenoten, kenners en belangstellenden persoonlijke
verhalen over vervolging, verzet en bevrijding.
Het programma werd georganiseerd door de 4MeiWerkgroep en Stichting Joods Erfgoed
Wageningen in samenwerking met het Joods Cultureel Kwartier Amsterdam.
Toekomstvisie stichting
Enige jaren geleden hebben we aangegeven het rustiger aan te gaan doen als stichting.
Hiertoe zijn de statuten van de stichting veranderd. De projecten “boek over de Oude
Joodse Begraafplaats” en “Memorboek II” bestonden reeds voor de verandering van de
statuten.
Financiële verantwoording (bedragen in €)
§ Stand financiële middelen per 1 januari 2018:
§
§
§
§
§
§
§

Opbrengsten 2018
Rente
Donaties vrienden
Giften
Verkoop boek Oude Joodse begraafplaats
Subsidie Oude Joodse begraafplaats
Totaal opbrengsten

§
§
§
§
§

Kosten 2018
Project Oude Joodse begraafplaats
Diverse kosten
Bankkosten
Totaal kosten

7.644

2
250
225
2.095
3.350
7.124

bij: 7.124

12.428
106
155
12.689

af: 12.689

§ Stand financiële middelen per 31 december 2018:

2.079

Het geheel is afgerond in hele euro’s. Er heeft over 2018 een accountantscontrole
plaatsgevonden en de boeken en bescheiden zijn in orde bevonden.

