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Jaarverslag 2020 Stichting Joods Westland
Stichting Joods Westland
De stichting stelt zich ten doel het in stand houden van de Joodse begraafplaats te
Naaldwijk, gemeente Westland, en voorts al hetgeen in de ruimste zin met een en ander
verband houdt , daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. De Stichting tracht dit
doel onder meer te bereiken door:
•
•

Conservering en restauratie van grafstenen
Documentatie en beschrijving van grafstenen.

Bestuur Joods Westland
Op 15 januari 2018 wordt bij notaris Verrips in Wateringen de Stichting Joods Westland
opgericht met het RSIN nummer 858407681. Arie Storm is voorzitter, Hans Wijnveldt
penningmeester en Harry Groenewegen, secretaris. Hans Wijnveldt is lid van het N.I.G. Den
Haag en via hem lopen de contacten met het N.I.G. Den Haag.
De Stichting Joods Westland heeft in juni 2020 een ANBI status gekregen.
Uitbreiding en samenstelling bestuur en werkgroep 2020
Bestuur
Op 10 maart 2020 wordt het bestuur uitgebreid met Henk den Boer als eerstepenningmeester (Arie wordt tweede-penningmeester) en Tilly Post-Bos als algemeen
bestuurslid. Ook Hans Wijnveldt wordt algemeen lid.
Eind 2020 bestond het bestuur uit:
Arie Storm
Harry Groenewegen
Henk den Boer
Tilly Post-Bos
Hans Wijnveldt

voorzitter
secretaris
penningmeester
bestuurslid
bestuurslid (NIG Den Haag)

Werkgroep
Er is unaniem besloten om de restauratie van de Joodse begraafplaats tot speerpunt te
maken van het beleid van Joods Westland. Naast de bestuursleden zijn Ben Assies en
Margreet van der Poll hierbij actief betrokken als werkgroepleden.
Activiteiten 2020
1. Bestuur
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In het jaar 2020 is het bestuur zeven keren bij elkaar gekomen, waarvan notulen door de
secretaris zijn gemaakt. In 2020 is overwegend via Zoom vergaderd in verband met Covid-19.
Jaarrekening en begroting
Penningmeester Henk den Boer stelde in samenwerking met de voorzitter in 2020 een
begroting op voor de restauratie van de Joodse begraafplaats. Deze wordt gebruikt om
fondsen te werven. De penningmeester maakte verder ook de jaarrekening, die op de
website is geplaatst.
2. Werkzaamheden
Bestuur en werkgroep hebben verschillende acties ondernomen en besproken op gebied
van:
1. PR en sponsoring restauratie Joodse begraafplaats:
-

Sponsorplan gemaakt;
Begroting restauratie opgesteld;
Contacten gelegd met de regionale pers (Interviews, krantenartikelen);
Contacten met andere Joodse organisaties gelegd voor PR ( Delft, Den Haag)
Sponsor brieven verstuurd.

2. Contacten gemeente:
-

Gesprekken gevoerd met ambtenaren en wethouder cultuur gemeente Westland.

3. Onderzoek naar restauratie en manieren van restauratie:
-

Contacten met andere Joodse begraafplaatsen;
Contact met TU Delft
Bezoek aan en onderzoek naar de restauratie bij verschillende Joodse
begraafplaatsen waar restauratie heeft plaatsgevonden.

4. Herdenking en andere activiteiten
-

-

Holocaust monument Levenslicht. In januari 2020 is, in samenwerking met de
gemeente Westland, meegewerkt aan het realiseren van een tijdelijk monument op
het Wilhelminaplein in Naaldwijk,. Op 27 januari 2020 was het 75 jaar geleden, dat
concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz is bevrijd. Om ook stil te staan bij de
51 holocaustslachtoffers uit gemeente Westland is het tijdelijke monument
Levenslicht op woensdagavond 22 januari 2020 onthuld. Daarbij is door de secretaris
namens de stichting Joods Westland een toespraak gehouden en waren verschillende
bestuursleden aanwezig;
Rondleidingen Joods Westland
Lezing over Joods Westland in het Westlands museum.

3. Gang van zaken restauratie
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Contacten zijn gelegd met de begraafplaats in Ouderkerk aan de Amstel in de persoon van
Eric de Jong. De opgedane kennis is gebruikt om een begroting op te stellen voor de
restauratie. Deze begroting is ook ingezet bij het werven van sponsorgelden.
Verder heeft Eduard Huisman van N.I.K. de begraafplaats begeleid door voorzitter Arie
Storm en bestuurslid Tilly Post-Bos bezocht.
Informatie is verkregen bij de begraafplaatsen in Katwijk en Zeeburg in Amsterdam.
Contacten zijn gelegd voor een non-destructief onderzoek in juli door de TU Delft in de
persoon van prof. dr. Deyan Draganov en Dominique Ngan-Tillard om een beter beeld te
krijgen van de aanwezige grafstenen. In augustus 2020 heeft dit non-destructieve onderzoek
op de begraafplaats plaatsgevonden. De archeologische dienst Delft/Westland, in de
persoon van Nadine Conradi, is op de hoogte gebracht van het onderzoek.
De secretaris startte een inventarisatie van de stenen, gebruik makend van het digitale
Stenen Archief.
Op verzoek van het bestuur van Joods Westland heeft Gert Wols (groenspecialist) in oktober
2020 een advies geschreven over het onderhoud van de begraafplaats en een kostenraming.
Met Mark Valstar van de gemeente Westland waren contacten over de begraafplaats.
4. Website
De Stichting Joods Westland lanceerde in januari 2020 een website, die bijzonder goed
bezocht wordt; in anderhalf jaar tijd 50.000 bezoekers. Eric van Heuveln zorgt hiervoor. Ben
Assies en Arie Storm onderhouden de contacten met Eric. M.m.v. Ben, Tilly en Margreet is
de website verder verbeterd.
Harry Groenewegen, secretaris, september 2021
Stichting Joods Westland
stichtingjoodswestland@gmail.com
www.stichtingjoodswestland.nl

