
STICHTING JOODSERFGOED WAGENINGEN JAARVERSLAG 2016  PAGINA1 
 

Stichting JEW Jaarverslag 2016 
 
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 ruimste 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 welke aspecten uit het verleden van het Joodse leven in Wageningen een           

bijzondere plaats in de samenleving hebben vervuld. 
§ dit 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. 
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§ Beheren van de gelden welke zijn ontvangen voor de projecten en verantwoording afleggen 
van de gebruikte gelden voor 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  
Een boekje waarin de achtergrond van alle HerinneringsStenen beschreven wordt en hun ligging 
aangegeven, is gereed en is verkrijgbaar via boekhandel Kniphorst in Wageningen. Via de 
stichting het Gilde worden er rondwandelingen door Wageningen verzorgd en worden de 
plaatsen van de HerinneringsStenen ook meegenomen.  

Stille Tocht op 4 mei 2016. 
Ieder jaar lopen wij in deze tocht mee. Voorafgaand aan de start van deze tocht heeft de voorzitter 
M.S. Elzas een toespraak gehouden welke als volg begint: “Als ik aan de oorlog denk, komt 
onmiddellijk een gedicht van Leo Vroman op:  
 

Kom vanavond met verhalen 
Hoe de oorlog is verdwenen 
En herhaal ze honderd malen 
Alle malen zal ik wenen 
 

De tekst van de toespraak is te lezen op onze website. 
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Foto gemeente Wageningen 2016. 
 
Adoptie Joods Monument 
Ook dit jaar heeft een adoptieceremonie van het Joods Monument door de Margrietschool (groep 
7 en 8) plaats gevonden. Vooraf aan de overdracht heeft de heer M.S. Elzas een les gegeven over 
het begin van WOII aan de kinderen van de adoptie klas. Tijdens de formele overdracht van de 
adoptie, van groep acht aan groep zeven, heeft Mevrouw M. Bino-Meijers 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 beantwoord. In hotel de Wereld kregen de 
kinderen wat te drinken en koek en konden er vragen gesteld worden. 

Oude Joodse Begraafplaats 
Een ander project betreft het inventariseren van de Oude Joodse Begraafplaats, die inmiddels 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 verstaanbaar maken van de Hebreeuwse 
opschriften. Er zijn foto’s gemaakt van alle grafstenen en inmiddels zijn de teksten ook vertaald. 
Er wordt op het ogenblik volop gewerkt om er eind 2017 een boek van uit te geven.  
 
Memorboek II 
De verzameling van de stukken die geschreven zijn door de heer Steenbergen zijn gebundeld en 
worden doorgenomen en verwerkt in een nog uit te geven boek. 
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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. 
Onlangs heeft de actualiteit dit streven naar kalm aan gaan doen achterhaald. In 2012 is in 
Amsterdam een project begonnen “Open Joodse Huizen”. Dit project houdt in dat wordt 
nagegaan in welke huizen in WOII Joodse onderduikers waren ondergebracht en welke verhalen 
hierover kunnen worden verteld, dit om het verleden levend te houden. Dit initiatief is 
aangeslagen. In Wageningen blijken ook zulke Joodse huizen aanwezig te zijn. Het bestuur van 
de Stichting oriënteert zich op de mogelijkheden, dit initiatief te realiseren. Dat voornemen zal de 
nodige inspanningen vragen. 
 
Financiële verantwoording  

§ Stand financiële middelen per 1 januari 2016  4.413  
§ Opbrengsten 2016  
§ Rente 22  
§ Donaties vrienden 380  
§ Giften 450  
§ Verkoop boek 238  
§ Subsidie Oude Joodse Begraafplaats 3.000 
§ Totaal opbrengsten 4.075  bij:  4.075  
§ Kosten 2016  
§ Project Oude Joodse begraafplaats 36  
§ Diverse kosten 273 
§ Bankkosten 146  
§ Totaal kosten 455  af: 455       
§ Stand financiële middelen per 31 december 2016  8.033  

  
Het geheel is afgerond in hele euro’s. Er heeft over 2016 een accountantscontrole plaatsgevonden 
en de boeken en bescheiden zijn in orde bevonden.  


