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Voorwoord
Met genoegen presenteer ik het jaarverslag van onze s:ch:ng over 2015.
Hierin kunt u nalezen onze ac:viteiten in 2015, ons doel voor 2016 en volgende jaren én de ﬁnanciële
verantwoording.
De ondersteuning die wij kregen vanuit de Gemeente Ede en van ons genegen zijnde par:culieren,
scholen en instan:es stemmen ons tot grote dankbaarheid.
Pieter Renkema
voorzi&er
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Monument
In april 2012 is aan de Vossenakker in Ede een Joods monument opgericht ter nagedachtenis van
Joden die in de Tweede Wereldoorlog uit Ede zijn weggevoerd en in vernie:gingskampen zijn
omgebracht. Het monument vermeldt vijaig namen van mensen van wie in 2012 was vastgesteld dat
ze in de oorlog in Ede waren ingeschreven of daar waren ondergedoken. Namen waarvan de
gegevens na de oprich:ng van het monument achterhaald werden krijgen een vermelding op het
digitaal monument, zie ‘Uitvoering ac:viteiten’.
Het monument is door het comité overgedragen aan de Gemeente Ede die de zorg voor het
onderhoud op zich neemt. In samenwerking met de Gemeente organiseert de s:ch:ng ieder jaar een
herdenkingsbijeenkomst bij het monument, zie ‘Herdenkingsbijeenkomst’.
Oprich;ng s;ch;ng
In 2015 heea het Comité Joods Monument in Ede een belangrijke stap gezet en is besloten het
Comité om te zeXen in een s:ch:ng om zodoende sponsors, subsidieverleners en donateurs aan te
kunnen schrijven. De jaarlijkse kosten die de s:ch:ng nodig heea om ac:viteiten uit te voeren zijn
geraamd op € 1500,Op 4 mei 2015 is S:ch:ng Joods Monument Ede opgericht bij notaris H. Drapers te Lunteren. Drie
comitéleden van het eerste uur ondertekenden de s:ch:ngsakte: Pieter Renkema, Judith Bosman en
Robert Ulmann, daarnaast ondertekende nieuw lid Noor Hellmann de akte.
Doelstelling
S:ch:ng Joods Monument Ede stelt zich ten doel dit monument in stand te houden en, in
samenwerking met de Gemeente Ede, jaarlijks een herdenkingsbijeenkomst te organiseren ter
gelegenheid van Holocaust-gedenkdag, op de laatste zondag van januari. Daarnaast zet de s:ch:ng
zich in jeugd in Ede te betrekken bij de herdenkingsbijeenkomsten.
De s:ch:ng ondersteunt alle projecten in de gemeente Ede die betrekking hebben op de Holocaust,
de Joodse gemeenschap en de nog te leggen Stolpersteinen in de gemeente Ede.
Bestuur
In de zomer is Robert Ulmann op eigen verzoek afgetreden als bestuurslid. In juli en augustus is het
bestuur aangevuld met twee nieuwe leden: Eric Mackay en Elianne Rookmaaker.
Beloningsbeleid
Volgens onze statuten art. 5, lid 6 genieten de leden van het bestuur geen beloning voor hun
werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun
func:e gemaakte kosten.
ANBI
De s:ch:ng heea een beleidsplan opgesteld en op de eigen website gezet waarna de Belas:ngdienst
Eindhoven in september 2015 een ANBI-beschikking heea toegekend aan de s:ch:ng. Nu de
s:ch:ng als ANBI-instelling is aangemerkt gelden ﬁscale voordelen voor organisa:es en donateurs
die schenkingen doen.
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Film/dvd
Voorjaar 2015 hebben leden van videoclub ESVA in Ede een ﬁlm voltooid over het ontstaan van het
Joods monument in Ede. De 15 minuten durende ﬁlm bevat interviews met de ini:a:efnemers en de
ontwerper van het monument en met twee Holocaust-overlevenden van wie een familielid uit Ede is
weggevoerd. De ﬁlm is te zien op de website: www.joodsmonumentede.nl en via YouTube.
Uitgevoerde ac;viteiten
Door S:ch:ng Edese Uitdaging is belangeloos een website voor S:ch:ng Joods Monument Ede
gemaakt. De S:ch:ng beschikt nu ook over een eigen e-mailadres:
info@s:ch:ngjoodsmonumentede.nl .
Bij de Rabobank is een rekeningnummer geopend op naam van de S:ch:ng. Om inkomsten te
verwerven en daarmee gemaakte kosten (waaronder kosten van de oprich:ng van de s:ch:ng en het
organiseren van een jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst) te kunnen dekken zijn diverse organisa:es en
subsidieverleners benaderd. Dit heea geresulteerd in een eenmalige ﬁnanciële bijdrage van € 800,van S:ch:ng Idee in Uitvoering Bennekom.
Het contact met Peter van Beek van het Gemeentearchief Ede is aangehaald. Hij houdt zich bezig met
het digitaal monument voor de Joodse burgers die uit Ede zijn weggevoerd. Deze lijst bevat zowel de
namen die op het stenen gedenkteken aan de Vossenakker staan als niet genoemde namen op het
monument. De digitale lijst is te vinden op de site van de Gemeente Ede, zie: www.ede.nl/gedenken.
Er wordt een projectplan opgesteld om vaart te maken met de uitbreiding van het digitale
monument. Eric Mackay neemt namens S:ch:ng Joods Monument Ede zikng in de
begeleidingsgroep.
Het al bestaande contact met het Marnix College in Ede is gecon:nueerd. Op verzoek van de
betrokken geschiedenisdocent gaf Robert Ulmann in januari aan leerlingen van 3VWO een
powerpoint-presenta:e over zijn eigen oorlogservaringen en de Holocaust in het algemeen. Deze
presenta:e hield hij in juni nogmaals in het Engels, voor zowel leerlingen van het Marnix College als
een Duitse gastklas van het Chris:an-Gymnasium uit Hermannsburg. Beide scholen organiseren
jaarlijks een uitwisselingsproject dat dit jaar als thema had Anne Frank en WOII. De Duitse en
Nederlandse leerlingen luisterden aandach:g naar het verhaal van de heer Ulmann en met name
enkele Duitse leerlingen stelden hem na aﬂoop vragen over zijn persoonlijke ervaringen.
Herdenkingsbijeenkomst
Op 25 januari 2015 vond voor de derde keer, in samenwerking met de Gemeente Ede, de
herdenkingsbijeenkomst plaats bij het Joods monument in Ede. De stemmige bijeenkomst werd door
zo’n honderd mensen bijgewoond, inclusief enkele leden van de Scou:nggroep uit Ede die een
erewacht vormden.
Burgemeester Cees van der Knaap hield een toespraak. Namens de gemeente Ede en het bestuur van
de S:ch:ng werden kransen gelegd; rabbijn Ten Hove las een psalm; leerlingen van 3VWO van het
Marnix College lazen de namen van de uit Ede weggevoerde Joodse burgers en Koorschool MiddenGelderland leverde een muzikale bijdrage.
Na aﬂoop was er een ontvangst en gelegenheid om na te praten in het huis van voorziXer Pieter
Renkema.
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Op 4 mei heea het bestuur van de S:ch:ng een krans gelegd bij het monument. Tijdens de twee
minuten s:lte om 20.00 u vormden twee leden van de Scou:nggroep een erewacht bij het
monument.
Balans
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