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Voorwoord
Met genoegen bied ik u het jaarverslag 2016 van S:ch:ng Joods Monument Ede aan namens het
bestuur.
De invloed van ‘ons’ Joods monument is gelukkig veel groter dan de cijfers doen vermoeden:
lezingen, een groeiende deelname aan de Holocaustherdenking, indach:ge momenten op het bankje
dat in 2016 bij het monument is geplaatst, culturele ondersteuning van de Christelijke Hogeschool
Ede, aangrijpende toespraken door B&W en gemeentelijke gastvrijheid zijn zo van die vele
waardevolle ontmoe:ngen rondom ons monument.
Met hoogach:ng,
P. Renkema
voorziXer
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Bestuurslid legt taak neer
Bestuurslid Judith Bosman, een van de oprichters van het monument, heec zich wegens
gezondheidsredenen teruggetrokken als penningmeester. Ze is wel bestuurslid gebleven.
Nieuw bestuurslid en penningmeester
Rivka van Ooijen is benoemd tot nieuw bestuurslid. Rivka is joods en opgegroeid in Israël. Inmiddels
woont zij al jaren in Ede. Zij heec de taak van penningmeester overgenomen van Judith Bosman. De
fondsen- en sponsorwerving is overgedragen aan bestuurslid Elianne Rookmaaker.
Vicevoorzi?er benoemd
Bestuurslid Eric Mackay is benoemd tot vicevoorziXer. Hij zal voorziXer Pieter Renkema vervangen als
deze in het buitenland is.
Lintje voor bestuurslid
Judith Bosman werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, onder andere voor haar
inspanningen in Ede een joods monument te realiseren. Deze koninklijke onderscheiding kreeg zij uit
handen van burgemeester Cees van der Knaap na aﬂoop van de Holocaustherdenking in januari 2016.
Holocaustherdenking
Voor S:ch:ng Joods Monument Ede is de jaarlijkse Holocaustherdenking de dag waarop met
genodigden en belangstellenden wordt s:lgestaan bij de Joden die in de gemeente Ede slachtoﬀer
zijn geworden van de nazi’s. Bij het Joods monument in het Memorial park in Ede organiseert de
s:ch:ng samen met de gemeente Ede jaarlijks een herdenkingsbijeenkomst op de laatste zondag van
januari. In 2016 vond deze plaats op 31 januari, waarbij onder meer burgemeester Van der Knaap een
toespraak hield en kransen werden gelegd namens de s:ch:ng en de gemeente Ede. Het was de
vierde herdenking sinds de oprich:ng van het monument in 2012.
Het aantal mensen dat de bijeenkomst bijwoont neemt jaarlijks toe. Dit jaar waren er bovendien
extra aanwezigen omdat na aﬂoop van de ceremonie Judith Bosman in het gemeentehuis een
koninklijke onderscheiding kreeg.
EducaEe
De s:ch:ng hecht eraan jongeren te betrekken bij de Holocaustherdenking en zo de nagedachtenis
van de uit Ede weggevoerde joden door te geven aan een volgende genera:e. Daartoe is al voor de
oprich:ng van het monument contact gezocht met het Marnix College in Ede. Dit contact heec
geresulteerd in een jaarlijkse bijdrage aan de herdenkingsbijeenkomst door leerlingen van 3VWO. Zij
lezen daar de namen van de slachtoﬀers voor. Ook dit jaar is dat gebeurd. Om de leerlingen voor te
bereiden op de herdenking heec de s:ch:ng in samenwerking met de school wederom een gastles
georganiseerd, begin januari. Gastspreker was Paul Hellmann die als kind in Ede ondergedoken heec
gezeten. Hij vertelde over zijn onderduik:jd en over zijn vader wiens naam op het monument staat.
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Ede 70 jaar bevrijd
In het kader van de bevrijding van Ede, in april 1945,organiseerde de gemeente op 16 april een
herdenking waarbij oa de oorlogsmonumenten in het Memorial Park betrokken werden. Enkele
bestuursleden van onze s:ch:ng hebben om beurten bij het Joods monument gestaan om eventuele
bezoekers uitleg te geven over het monument. De s:ch:ng benuXe deze gelegenheid om ﬂyers te
laten maken waarmee ‘vrienden’ geworven kunnen worden.
4 mei
Het bestuur van de s:ch:ng heec de Na:onale Dodenherdenking in het park bijgewoond en eerder
die dag een krans gelegd bij het eigen monument.
Digitaal monument
In samenwerking met het gemeentearchief Ede is een onderzoeksgroep gestart die gegevens
verzamelt over Joden die zijn weggevoerd uit Ede. Alle gegevens worden ondergebracht in een
database. Doel van dit jaren omvaXende project is het digitale monument aan te vullen en zo
compleet mogelijk te maken. Dit digitale monument is een uitbreiding van het stenen monument aan
de Vossenakker en is te raadplegen op de site van de gemeente Ede.
Financiën
2016 begon met een bescheiden posi:ef saldo: het tegoed in kas waarmee 2015 was afgesloten
bedroeg € 72,87.
De jaarbegro:ng die gemaakt is voor 2016 bedroeg € 1.500,De ﬁnanciële situa:e van de s:ch:ng bleef dit jaar precair. Het bleek moeilijk sponsors en donateurs
te vinden die de s:ch:ng willen steunen. Ook zijn er nog geen vrienden geworven. Wel heec de
s:ch:ng in 2016 twee gicen ontvangen: van de gemeente Ede (€ 400,-) en van de Peugeotdealer in
Ede (€ 200,-). Daarnaast hebben enkele bestuursleden een lening verstrekt. Als de ﬁnanciële
mogelijkheden in de toekomst zodanig verbeteren dat er een overschot in kas is zullen de betreﬀende
bestuursleden hun gestorte bedrag terugkrijgen.
Gekeken is verder hoe bezuinigd kan worden op de uitgaven. De kosten van het Koor MiddenGelderland (dat optreedt :jdens de Holocaustherdenking) drukken onevenredig zwaar op de
begro:ng. Daarom is besloten op zoek te gaan naar een goedkoper koor voor de herdenking in 2017.
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Balans

2016
BALANS STICHTING JOODS MONUMENT EDE
NUMMER
1/1/16
1
2
3
4
5
7
11
14
15
18
20
23
Totaal
Saldo
Totaal

UITGAVEN

INKOMSTEN
€ 72,87
€ 400,00
€ 200,00

€ 100,00
€ 98,90
€ 300,00
€ 130,80
102,51
102,49
€ 150,00
€ 150,00
€ 50,00
€ 150,00
________
€ 834,70
€ 338,17
________
€ 1.172,87

NAAM
Saldo
Gemeente Ede
Peugeot Garage v.d. Werf
Reiskosten N.Hellmann'15
Herdenkingen
Koor Midden-Gelderland
Bankkosten RABO Bank
AON Verzekeringen
Your Hosting t/m 24/7'17
Schenking
Lening
Malkander Verzekering
Lening

____________

€ 1.172,87
31-dec.-16
_________
€ 1.172,87

==========================
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