
Jaarverslag 2017

Doel

De Stichting is opgericht op 19 maart 2015 voor onbepaalde tijd. KvK-nummer:62979639

De Stichting tracht haar doel te bereiken door:

1- het plaatsen van gedichten in de openbare ruimte  op verschillende plaatsen in Wassenaar en wel op zodanige wijze dat een

wandeling of fietstocht langs de gedichten op een unieke wijze een goed beeld geeft van dichters die verbonden zijn met

Wassenaar en van unieke plekken van Wassenaar.

2- de technische en artistieke uitwerking van het vorenstaande.

3-  het in standhouden en onderhouden van bovengemelde gedichten.

Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door:

- voorzitter: Roël Karamat-Ali

- secretaris: Mieke van den Berg

- penningmeester: Dirk Idzinga

Om de doelstelling te verwezenlijken kwam het bestuur bij elkaar tijdens vergaderingen, maar ook was er veelvuldig overleg per

mail of per telefoon.

 

ACTIVITEITEN

A- gerealiseerde gedichten

Dit jaar is de openbare ruimte van Wassenaar met vijf gedichten verrijkt: 

1- ‘In memoriam Hendrik Elias Roodenburg, etser’ van J. W. Schulte Nordholt. Dit gedicht staat op een glas paneel in de tuin van

Herenweg 1. Het is gerealiseerd op 21 april 2017.

2- ‘Bij de gevallenen te Wassenaar’ van P.N. van Eyck. Dit gedicht staat op een glas paneel op een muur van het

oorlogsmonument op de Schouwweg. Het is gerealiseerd op 28 april 2017.

3- ‘Stil staan’ van Mieke van den Berg. Dit gedicht is te lezen op een plaat van cortenstaal op begraafplaats Persijnhof, Kerkehout

6. Het is gerealiseerd op 24 mei 2017.

4- ‘Gloed’ van Jaap Zijlstra. Dit gedicht is te lezen in een bronzen druppel op een sokkel op het plein bij de Messiaskerk, Zijlaan

57. Het is gerealiseerd op 4 juni 2017.

5- ‘ de St. Bonifaciusschool’ van Birgit van Zwicht. De eerste regels uit dit gedicht zijn te lezen op een glas paneel op de muur van

de St. Bonifaciusschool, Kloosterland 5. Dit gedicht is gerealiseerd op 6 juli 2017

Lees meer: http://www.poezieroutewassenaar.nl/gerealiseerde-gedichten/

B- het onderhouden van een website: www.poezieroutewassenaar.nl

Op deze website is te lezen welke gedichten inmiddels zijn gerealiseerd, met datum, locatie en foto. Op de website is dit jaar ook

een wandelroute en een fietsroute geplaatst met de daarbij behorende plattegronden.

C- het maken van een jaarverslag en financieel jaarverslag over 2016

D- contacten met de Gemeente Wassenaar in verband met: 

a: onze contactpersoon Helene van ‘t Hoen; haar dienstverband met de gemeente werd beëindigd. We maakten kennis in het

bijzijn van wethouder Zweerts de Jong met haar opvolgster Maya van der Kooij, contactpersoon gemeente in verband met

dossierbewaking en subsidie.

Voor 2017 is een subsidie verstrekt van  € 1492,--

b: aanvraag omgevingsvergunning; met betrekking tot een wijziging in de uitvoering van een gedicht op het

Burchtpleinplantsoen -op verzoek van de buurtvereniging Burgwey- hebben we overleg gehad met de wethouder Leo Maat en

Ursula Hoogzaad.

c:  het realiseren van een gedicht in de Prinsessetuin hebben we via Carla Scheffer (cultureel erfgoed en monumenten) en Ursula

Hoogzaad (omgevingsvergunningen) uiteindelijk een afspraak kunnen maken met Mark Veliscek (cultureel erfgoed en

monumenten, die ons verzocht de uitgangspunten van de poëzieroute, de gerealiseerde gedichten en de nog te realiseren

gedichten opnieuw op papier te zetten, zodat hij zich beter kan inlezen en ons dan verder kan adviseren over de te volgen

stappen in verband met het realiseren van de komende gedichten.

Hij informeerde ons dat voor het gedicht bij de Nederlandse Protestanten Bond en het gedicht bij de Kievietkerk geen

omgevingsvergunning nodig is.

E -contacten met kunstenaars 

a: er is veelvuldig overleg geweest met Annemarie van Goch, die het bronzen beeld, een druppel, gemaakt heeft waarin het

gedicht van Jaap Zijlstra te lezen is. Wij zijn na haar woonplaats Hilversum geweest in verband met de bespreking van de wijze

waarop het gedicht geplaatst zou worden op de druppel. Daar zij zelf geen vervoer heeft hebben wij de druppel van Hilversum

naar de bronsgieter in Geldermalsen gebracht en wij zijn opnieuw naar Geldermalsen geweest toen het gedicht uit het patin

geschuurd werd.

http://www.poezieroutewassenaar.nl


b: overleg heeft plaatsgevonden met Martien van Vliet, die het gedicht in het park bij de Parklaan heeft gerealiseerd, daar we

geconcludeerd hebben dat vandalen de glasplaat hebben beschadigd. Afgesproken is dat Martien van Vliet zal proberen het

deze winter te repareren.

c: we hebben de kunstenares van het monument van de Pauwhof opgespoord: Aryaan Harshagen heeft ons ook geïnformeerd

over de materialen van dit monument. Deze kennis willen we ook verwerken in het realiseren van het gedicht in de buurt van

het monument.

F -contacten met firma’s, particulieren/instellingen

a: in verband met verleende gratis diensten aan onze Stichting Poëzieroute Wassenaar heeft onze Stichting met de volgende

firma’s/particulieren overleg gehad en hen daarvoor bedankt: 

-J.K. van den Dool (voor plaatsing gedicht J.W Schulte Nordholt),  G. van der Holst & Zn (voor plaatsing gedichten Mieke van den

Berg en Jaap Zijlstra) en Van Ede International Moving (in verband met met het realiseren van het gedicht van Jaap Zijlstra

zorgde deze firma voor transport van sokkel uit de Lier naar Geldermalsen en van het beeld van Geldermalsen naar Wassenaar).  

-In verband met gratis adviezen heeft onze Stichting dank betuigd aan Harm van Wieren, architect, en Dick Remmerswaal

(aannemer) in verband met hun adviezen ten aanzien van het realiseren van het gedicht van Jaap Zijlstra. 

-Na het plaatsen van de glasplaat van het gedicht van Schulte Nordholt  is er een dankbetuiging gegaan naar de Rotary Club

Wassenaar, daar zij de kosten van de glasplaat van het gedicht van Schulte Nordholt voor haar rekening heeft genomen.

b: Messiaskerk. Veelvuldig contact gehad met de voorzitter van de wijkraad. Messiaskerk en de voorzitter van het college van

Kerkrentmeesters over de uitvoering van het gedicht van Jaap Zijlstra. Er waren veel partijen bij betrokken om dit te

verwezenlijken. De sokkel is door een bedrijf in de Lier gemaakt, de druppel door de kunstenares in Hilversum en het bedrijf van

de bronsgieter was in Geldermalsen. Alles moest op elkaar afgestemd worden.  Er is actie gevoerd om via leden van de

Messiaskerk en de Bazaarcommissie de benodigde gelden bij elkaar te krijgen voor de sokkel en de bronsgieter. Er heeft overleg

plaatsgevonden om dit gedicht op eerste pinksterdag bij het vijftigjarig bestaan van de kerk te onthullen. Dat is gebeurd door de

zus en een broer van Jaap Zijlstra.

c: Schoolleiding Bonifaciusschool. Er is overleg gepleegd met Ton Beijersbergen, adjunct-directeur van de school ivm de keuze

van het materiaal, de kleur en het lettertype van het gedicht evenals over de onthulling. Het gedicht is onthuld door Birgit van

Zwicht, waarvoor overleg heeft plaatsgevonden. 

d: het Graveerbedrijf, die de glasplaten met gedichten heeft geleverd voor het gedicht van P.N. van Eyck en Birgit van Zwicht

e: buurtvereniging Burgwey. Deze buurtvereniging kon zich niet vinden in de uitvoering van het gedicht dat wij in het

Burchtpleinplantsoen wilden realiseren en daarvoor is diverse malen overleg geweest, zowel om een andere plaats voor dit

gedicht te vinden evenals een andere uitvoering van dit gedicht. Hiervoor heeft ook contact met de gemeente plaatsgevonden.

f: Nederlandse Protestanten Bond. In verband met het 100-jarig bestaan van de NPB in 2019 heeft zij contact met ons gezocht

daar zij een gedicht in de voortuin wil realiseren van Ida Gerhardt. Wij hebben hiertoe contact gelegd met de rechthebbende op

dit gedicht en de uitgever in verband met auteursrechten en met de gemeente in verband met een mogelijke

omgevingsvergunning, die echter niet nodig is. Er is een commissie gevormd binnen de NPB, die de uitvoering van dit gedicht

verder op zich neemt.

g: Kievietkerk. Er is overleg geweest met een aantal leden van de Kievietkerk die gedicht van Barbara de Beaufort wil realiseren

in de vorm van een bank. Hiertoe hebben we contacten gelegd met de gemeente, er is geen omgevingsvergunning nodig. Wij

hebben een aantal ontwerpen gemaakt om dit te realiseren, hetgeen naar alle waarschijnlijkheid in 2018 zal gebeuren.

h: twee dichters hebben contact met ons opgenomen met het verzoek een gedicht te plaatsen. Een van de twee schreef

gedichten in het Engels, de ander in het Frans. Wij hebben uitgelegd dat dat mogelijk in de toekomst gerealiseerd kan worden,

maar dat we op dit moment eerst nog een aantal Nederlandstalige gedichten willen realiseren. Met een van de dichters is

persoonlijk contact geweest.

- Met de vrijwillige vacaturebank waar we een oproep hebben geplaatst voor vrijwilligers om gedichten schoon te houden.

Daarop reageerden twee vrijwilligers die de schoonmaak van drie gedichten voor hun rekening nemen.

G- het verwerven van inkomsten 

a: middels particuliere giften: € 1787

b: middels bazaarcommissie Messiaskerk € 1000

b: middels subsidie Gemeente Wassenaar: € 1492

c: middels aanvraag Prins Bernard Cultuurfonds: € 2200, hiervoor moesten alle jaarstukken en nota’s van de afgelopen jaren

overlegd worden.

H- pr-aktiviteiten

a: na het plaatsen van een gedicht werd er een artikel in De Wassenaarse Krant geplaatst waarin informatie over de dichter, het

gedicht, de locatie van het gedicht en een foto. Tweemaal heeft er een grootse onthulling plaatsgevonden, namelijk bij het

gedicht van Jaap Zijlstra bij de Messiaskerk en bij het gedicht van Birgit van Zwicht bij de St. Bonifatius school waar aan de

nodige aandacht is gegeven

Daaronder de vermelding met onze website en bankrekeningnummer. 

b: de website

Deze is steeds bijgewerkt met nieuws, foto’s, wandelroute en fietsroute met plattegronden.

c: er zijn steeds actuelecfolders gelegd in de bibliotheek, Gemeentekantoor en Messiaskerk en De Wassenaarse Krant waarin

informatie  over de gerealiseerde gedichten in de openbare ruimte in Wassenaar.



d: dit jaar maakten wij drie keer een wandeling met geïnteresseerden langs de gedichten in het centrum, na een aankondiging in

De Wassenaarse Krant.

e: onze Poëzieroute werd vermeld in Stad + Kust, meeneemagazine, winter 2017

Voorbereidende werkzaamheden voor gedichten die in 2018-2019 gerealiseerd worden

1- bij Burchtplein

2- bij Kievietkerk

3- bij monument Pauwhof

4- bij Prinsessetuin

5- bij Nederlandse Protestantenbond

Financieel jaarverslag

BATEN 2018 LASTEN 2018

giften particulieren 2787 drukwerk, porti etc      25

subsidie gemeente 1492 uitvoeringskosten Stichting

subsidie Bernh. Cultuurfonds 2200 website      27

assurantie    131

bankkosten    133

realiseren 5 gedichten  4885

kosten onthullingen      82

kosten overig 

leges/reparatie    415

                                                          ---------                                                                                                        --------

                                                              6479 5698


