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Jaarverslag 2021 

Secretariaat:  

Stichting tot instandhouding van de Joodse Begraafplaats te Almelo 

Schietspoel 24 

7603 WB Almelo 

Tel. 06- 22 31 30 02 

 

Email:              info@joodsebegraafplaatsalmelo.nl 

Website :        www.joodsebegraafplaatsalmelo.nl 

  

 
De Stichting tot Instandhouding van de Joodse Begraafplaats te Almelo  is opgericht bij notariële akte 

d.d. 24 augustus 1995 / 28 Menachem – AW 5755.  Inschrijving bij de Kamer van Koophandel voor Oost 

Nederland nr. 41031933  

  

Nadere informatie over de Stichting is te verkrijgen op www.joodsebegraafplaatsalmelo.nl  

   De Stichting tot Instandhouding van de Joodse begraafplaats te Almelo  is sedert 01-01-2008 een Algemeen Nut 

Beogende instelling.  Vanaf 01-01-2012 is zij ook een culturele instelling. Dit betekent dat een gift aan de stichting 

aftrekbaar is voor Inkomstenbelasting.  

De Stichting staat ingeschreven in het ANBI-register van de Belastingdienst onder RSIN nummer  804147450  

  

IBAN nummer  NL14 RABO 0381 3555 94 t.n.v. Stichting tot instandhouding van de Joodse Begraafplaats te Almelo 

 

Een uitgebreide brochure over de begraafplaats is verkrijgbaar tijdens de openstellingen of te bestellen bij het secretariaat.  

mailto:info@joodsebegraafplaatsalmelo.nl
http://www.joodsebegraafplaatsalmelo.nl/
http://www.joodsebegraafplaatsalmelo.nl/
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Doelstelling  

De  Stichting tot instandhouding van de Joodse Begraafplaats te Almelo, hierna “de 

Stichting” is opgericht bij notariële acte d.d. 24 augustus 1995 / 28 Menachem – AW 

5755.  

 

De stichting heeft als doel het verlenen van steun aan de instandhouding van het 

beschermde monument, de begraafplaats van de (voormalige) Nederlandsch 

Israëlitische Gemeente te Almelo en voorts al hetgeen met een en ander 

rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de 

ruimste zin des woords.  

 

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door 

a. conservering en restauratie van de grafstenen en van de muur rond- en de 

    opstallen op de begraafplaats; 

b. documentatie en beschrijving van de grafstenen; 

c. alle andere wettige middelen. 

 

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door : 

a. subsidies en donaties; 

b. verkrijgingen ingevolge schenkingen, erfstellingen en legaten; 

c. andere toevallige baten 

 

De stichting heeft geen winstoogmerk. 

 

Bestuur  

 

De Stichting wordt vertegenwoordigd door haar bestuur.  

Het bestuur van Stichting bestaat uit een oneven aantal, doch tenminste uit één lid 

van de (voormalige) Nederlandsch Israëlitische Gemeente te Almelo. 

 

Bestuurs-samenstelling  

Het bestuur bestond op 31 december 2021 uit:                             

                                           Toegetreden :                            

E.J. de Haas, voorzitter       08-‘95          

E.A. Verboom, secretaris      04-‘20        

M. Zilverberg, penningmeester  

H.J. Hulshof 

  05-‘09 

01-‘13 

  

 

     

A.J.H. Gietelink  

L.W. Mendels 

M.J. van der Woude                                         

     

                   05-‘05 

06-‘05 

09-‘16 
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Wijzigingen Bestuur 

 

In 2021 hebben zich geen wijzigingen in de samenstelling van het bestuur 

voorgedaan. Met het aantal van 7 bestuursleden wordt voldaan aan de statutaire 

verplichtingen.  

  

Bestuursleden leveren onbezoldigd hun inzet. Evenmin wordt een vrijwilligers-

vergoeding uitgekeerd. De Stichting heeft géén personeelsleden in dienst.  

 

 

Ondertekening:  

  

E.J. de Haas   

(Voorzitter)  

  

M. Zilverberg    

(Penningmeester )  

  

E.A. Verboom 

(Secretaris )  

  

  

Almelo, april 2022 
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Algemeen  

 

De Stichting tot instandhouding van de Joodse Begraafplaats te Almelo werd 

opgericht op 24 augustus 1995 /28 Menachem – AW 57551, door enkele inwoners 

van Almelo die zich het lot van de twee Joodse begraafplaatsen, resp. aan de 

Boddenstraat en de Kerkhofsweg, aantrokken. Beide Rijksmonumenten waren 

ernstig verwaarloosd en de ondergang nabij. Het aantal leden van de Almelose 

Joodse gemeenschap is als gevolg van de vervolging in de Tweede Wereldoorlog 

zodanig gedecimeerd, dat zij niet meer voor het onderhoud en de restauratie konden 

zorgen. 

De Stichting heeft zichzelf vanaf haar oprichting met deze taken belast. Met de 

Gemeente Almelo zijn afspraken gemaakt over het reguliere groenonderhoud, zoals 

dit ook gebruikelijk is op de overige begraafplaatsen binnen de Gemeente Almelo. 

 

Historie 

Almelo kent twee Joodse begraafplaatsen. De oudste (van Nederland) ligt aan de 

Kerkhofsweg en dateert van omstreeks 1740. Zij was gelegen in het toenmalige 

Ambt Almelo. Hier zijn nu nog 15 stenen/zerken zichtbaar. De begraafplaats werd in 

1850 gesloten en raakte na de ingebruikname van de tweede begraafplaats in verval. 

De tweede begraafplaats aan de Boddenstraat en gelegen in de Stad Almelo, werd 

gesticht in 1847. Aan de Boddenstraat staan meer dan 475 grafstenen/zerken. De 

eerste begrafenissen vonden al in 1842 plaats. Deze begraafplaats is nog steeds in 

gebruik.  

 

In de jaren voor de Tweede Wereldoorlog was er een bloeiende Joodse 

gemeenschap in Almelo met een eigen synagoge en een kleine school. Binnen de 

Joodse gemeenschap is het een heilige plicht om altijd voldoende grond beschikbaar 

te hebben voor de gestorvenen en het is een plicht die rustplaatsen eeuwig in stand 

te houden. 

 

Na de oorlog was de Joodse gemeenschap ten gevolge van de deporaties door de 

nazi’s van meer dan tweehonderd Joodse inwoners van Almelo, zodanig 

gedecimeerd dat de zorg voor de begraafplaatsen in verval raakte.  

Ter nagedachtenis aan deze duistere periode van de Tweede Wereldoorlog en aan 

diegenen die zijn weggevoerd, is op de begraafplaats een namenwand geplaatst met 

daarop de namen van alle in die periode vermoorde Joodse inwoners van Almelo. 

 

De Joodse gemeenschap bestaat rond het 2e millennium nog wel, maar is in 2006 

met de Joodse gemeenten in Hengelo en Enschede gefuseerd. In 2012 vond de 

laatste synagogedienst plaats in Almelo. 

 

 

 
1 Om van de Joodse jaartelling naar de huidige jaartelling te komen, rekent men als volgt: laat de 
eerste 5 weg (van 5755) en tel er vervolgens 1240 bij op : 755+1240=1995. 
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Door de geringe omvang van de Joodse gemeenschap in Almelo bleek het moeilijk, 

zo niet onmogelijk de kosten voor het onderhoud van beide begraafplaatsen op te 

brengen en raakten beiden verder in verval, ondanks dat in beide gevallen sprake is 

van een Rijksmonument.  

 

                                                                
 

 

Periode van opbouw 

 

De Stichting tot instandhouding van de Joodse Begraafplaats te Almelo heeft zich het 

lot van beide begraafplaatsen aangetrokken en is voortvarend aan het werk gegaan 

met periodiek onderhoud en herstel. Eerst werd alle aandacht gericht op de 

begraafplaats aan de Boddenstraat. Deze begraafplaats is een Rijksmonument en 

was tot 1998 eigendom van de Nederlands Israëlitische Gemeente Almelo. Met de 

Gemeente Almelo konden afspraken worden gemaakt over haar bekostiging en 

uitvoering van het periodieke groenonderhoud. 

De oude begraafplaats aan de Kerkhofsweg is ook in het bezit van de stichting. Deze 

begraafplaats is in 2000 voorzien van een nieuw hek met poort en een bordje met 

daarop informatie over de historie van de plek. Verdere ingrepen heeft de stichting 

achterwege gelaten. Het is een historische plek die met rust wordt gelaten. Tevens 

blijkt er een bijzonder vegetatie te zijn.  

 

De ommuring van de begraafplaats aan de Boddenstraat vertoonde in steeds 

sterkere mate verval. Dat gold ook voor de grafstenen/zerken. Het dak van het 

reinigingshuis raakte lek en de muren lieten vocht door. De twee treurbeuken, ruim 

honderdvijftig jaar oud en gezichtsbepalend, niet alleen voor de begraafplaats, maar 

ook voor de stad Almelo behoefden dringend een restauratiebeurt. Het metaheerhuis 

(reinigingshuis) verkeerde in een deplorabele toestand. Dit werd vroeger gebruikt 

voor de rituele reiniging (tahara) van het stoffelijk overschot. 

 

Met enorme inzet van het bestuur, vrijwilligers en met donaties van particulieren en 

het bedrijfsleven, aangevuld met subsidies, is het bestuur in staat gebleken tot 

herstel van de ommuring, metaheerhuisje en diverse graven. Tevens zijn de 

monumentale treurbeuken door een boomchirurg behandeld. De feestelijke 

oplevering was in 2000 en werd gedaan door de toenmalige Commissaris van de 

Koningin van de provincie Overijssel. Dit gewaagde project is geheel gerealiseerd 

binnen het beschikbare budget ca van € 850.000,-. 

 

In de periode na 2000 ontfermde de stichting zich over het bijhouden van de goede 

staat van onderhoud. Het betreft het groenonderhoud, schilderwerk, grafzerken en 
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bestrating. Zo zijn de kleine anonieme grafzerken vervangen door nieuwe 

exemplaren met daarop de naam van de overledene en geboorte- en overlijdensjaar. 

Daarnaast konden de grafzerken in 2019 opnieuw worden “gezwart” dankzij de inzet 

van de christelijke stichting Boete en Verzoening.  

 

Openstelling Boddenstraat 

 

Twee keer per jaar is er een publieke openstelling van de begraafplaats aan de 
Boddenstraat. De eerste is rond 4 mei en de tweede op de zondag in het Open 
Monumentenweekend. Tijdens de openstellingen worden ook lezingen gegeven over 
de begraafplaats en de Joodse gebruiken rondom het overlijden. Op verzoek kan 
men via het secretariaat te allen tijde de begraafplaats bezoeken, tenzij dit op de 
Sabbat, of op een Joodse feestdag valt. 
 
 

Gang van zaken in 2021 

 

Het bestuur is in 2021 8 keer in bestuurs-overleg bij elkaar geweest. Door de situatie 
rondom Corona kon dit alleen via een beeldschermverbinding.  
De gebruikelijke zaken zijn besproken, zoals onderhoudsplanning en 
onderhoudsuitvoering, financiën, fondswerving etc. 
 
 
 
Jaarlijkse Kranslegging 4 mei 2021 

Namens de Gemeente Almelo is door burgemeester A. Gerritsen en door de leden 

van de Stichting Instandhouding bij het Joods Monument een krans gelegd.  

Ook de leerlingen van KBS De Compaan is een krans gelegd. Zij hebben het Joods 

Monument  in Almelo, aan De Hoven, naast het voormalig Gemeentehuis van 

Almelo, geadopteerd. 

 

 

                                    

https://www.facebook.com/490822811095170/posts/normaal-maakt-juf-susana-met-haar-klas-een-herdenking-voor-de-oorlogsslachtoffer/1553859661458141/
https://standbeelden.vanderkrogt.net/object.php?record=OV01ax
https://standbeelden.vanderkrogt.net/object.php?record=OV01ax
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De Muur is gevallen! 

 

Op zondagmorgen 5 september heeft de Joodse begraafplaats aan de Boddenstraat 

in Almelo enorme schade opgelopen doordat een deel van de enorme treurbeuk 

afbrak. De knal van de brekende boom was in de wijde omtrek te horen. Gelukkig 

raakte niemand gewond. 

De (Rijks-) monumentale voormuur was ontzet en hing naar voren.  Na het opruimen 
van de ravage, moest ook het nog resterende deel van de muur worden verwijderd 
wegens gevaar voor de openbare omgeving. Deze stond nl. sterk voorover geheld. 
Het gevolg was dat de entree van de begraafplaats vrijwel geheel open lag. De 
voorkant van de begraafplaats, inclusief een stuk weg, moest met hekken worden 
afgezet. 
 
 

 
 
Sinds deze datum werden alle overlegmomenten binnen het bestuur beheerst door 
deze gebeurtenis en de dramatische financiële consequenties daarvan.  

 
De historisch voormuur was beeldbepalend voor de Boddenstraat. Om het uitzicht op 

de begraafplaats enigszins te verfraaien is het nood-hek bespannen met een 

fotodoek. 
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Op 19 oktober werden de bomen gerestaureerd en gezekerd met stalen pinnen en 

kabels. Bescherming tegen de zon, door het bevestigen van jute doeken op diverse 

boomdelen, vond later plaats. 

 
Openstellingen 2021 
 
In verband met de maatregelen rondom corona, waren er in 2020 en in de 1e helft 
2021 geen publieke openstellingen. De openstelling die in september 2021 was 
gepland verviel ook door de onveilige situatie als gevolg van de schade aan de 
begraafplaats. 
 

 

Plan van Aanpak en voorgenomen beleid 2022 e.v. 

 

De gebeurtenissen van 5 september 2021 hebben een enorme impact voor de 

Stichting. De verplichting om het Rijksmonument te herstellen vraagt om enorme 

financiële offers waar de Stichting niet zelf in kan voorzien. (Zie financieel verslag). 

 

De aandacht van het Bestuur is sinds het moment van “Het vallen van de muur” 

gericht op de volgende zaken: 

 

1. Regulier onderhoud conform het Meer Jaren Onderhouds Plan (MJOP) en 

versterking van de toekomstpositie van de Joodse begraafplaats, mede als 

Rijksmonument. Het MJOP is eind 2020 opgesteld door Monumentenwacht 

Overijssel en Flevoland en heeft betrekking op de begraafplaats, de ommuring en 

het metaheerhuis.  

2. Tijdelijke maatregelen voor de ruiming van de muur en veiligheidsmaatregelen 

voor de toegang tot de begraafplaats (hek en foto doek zijn geplaatst). 
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3. Overleg met diverse instanties, waaronder de Gemeente Almelo,  Monumenten 

Advies Oost, de Rijksdienst, Het Oversticht, de Provincie, de architect, de 

aannemer en anderen,  om te komen tot planvorming voor herstel van de muur. 

4. Aanboren van financiële middelen, het opstellen van een financieringsplan en het 

aantrekken van subsidies voor realisatie van het geplande herstel. 

 

Op het moment van het opmaken van dit verslag over 2021 is bekend dat er 

gerekend moet worden op ca.€ 250.000 (incl. BTW, architect, bouwbegeleiding etc.) 

voor herstelkosten van de inmiddels geheel verwijderde muur en het metaheerhuis. 

 

De verzekering heeft de schadeoorzaak (storm) erkent, doch er is sprake van 

onderverzekering, hoewel de maatschappij destijds zélf de taxatie heeft verricht.  

Partijen zijn hierover nog met elkaar in overleg. 

 

 

 

Dank aan alle betrokkenen, donateurs, belangstellenden  

  

Wij danken allen die zich betrokken voelen bij het werk van de Stichting, voor de 

middelen en bijdragen in de vorm van donaties, legaten etc., die wij in het afgelopen 

jaar mochten ontvangen ten bate van de Stichting. Dit bevestigt ieders grote 

betrokkenheid bij de instandhouding van de Joodse Begraafplaats te Almelo.  

Tegelijkertijd willen wij graag een beroep doen op een ieder die dit verslag leest, om 

in zijn of haar netwerk het belang van onze Stichting voor het voetlicht te brengen en 

de grote financiële nood die de Stichting nu heeft, in haar pogingen de muur van de 

begraafplaats te herstellen. 

  

Alle betrokkenen héél hartelijk dank!  

  

Almelo, april 2022 
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Financieel verslag 2021 

 

De inkomsten in het verslagjaar 2021 bedroegen € 31.000 (2020 : € 586). Deze 

bestonden voornamelijk ontvangen fondsen en donaties. De uitgaven bedroegen  

€ 10.000, waardoor voor een bedrag van ca. € 21.000 kon worden gereserveerd voor 

het herstel van de muur. 

 

Dit bevestigd de noodzaak om op korte termijn te komen tot een plan van aanpak 

met betrekking tot de overige fondsenwerving. In eerste instantie in het kader van de 

reguliere zaken en kosten voor de Stichting, maar zéker ook met betrekking tot de 

noodzaak om te komen tot de dekking voor de kosten van de herbouw van de muur. 

 

 

Balans Stichting tot instandhouding van de Joodse Begraafplaats te Almelo  

Per 31 december in EURO    2020        2021 

         

Activa 

Liquide middelen         176            21.216 

Rabo Spaarrekening     2.701              2.701 
Debiteuren (nota 2x voldaan)        3.146 

 

 

Passiva 

Eigen vermogen      2.877                      27.063 

 

 

 

 

 

 

Staat van baten en lasten Stichting tot instandhouding van de Joodse 

Begraafplaats te Almelo  

 

Baten in EURO  2020  begroting rea                  

                         2021       2021 

            

Fondswerving 

 Giften          586                   25   33

 Overige fondswerving             31.000

 Subsidies 

Overige baten 

Teruggave elektriciteit       196                    60  331 

Rentebaten        

 

Totaal Baten         782                    85      31.364 
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Staat van baten en lasten Stichting tot instandhouding van de Joodse 

Begraafplaats te Almelo  

 

Lasten in EURO            begroting rea   

                                                                                     2020                  2021       2021 

Investeringen 

 Ritueel handwasbekken    1.336  

 

Onderhoud 

 Regulier onderhoud         629 

           Meer Jaren Onderhouds Plan       799 

 

Exploitatiekosten 

Energie          120     120 

Water             45        50    47 

Verzekeringen 

 Aansprakelijkheid                     121 

 Brand/Storm                     47         50             41 

 Aansprakelijkheidsverz. Bestuurders                322 

Website            73                   75            67 

Monumentenwacht         295                    40          188 

Bankkosten          119        125          119 

Overige bestuurskosten    .    123                  100            12 

Onvoorzien       _____               2.500       _____              

 

Subtotaal exploitatiekosten       822              2.940         1.037

   

 

 

 

Herstelkosten Muur 

 Boomherstel                      3.146 

 Abusievelijk 2x voldaan (zie debiteuren)             3.146 

 Tijdelijke voorzieningen               1.567 

Totaal                            7.859 

 

 

 

Totaallasten       2.159          2.940           10.324

  

 

Baten minus lasten    -/-       1.376    -/-  2.885      +/+ 21.040 

 

Herkomst financiering tekort: 

Mutatie banksaldo     -/- 1.376    -/-  2.885      +/+ 21.040 
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Begroting 2022 

 

 

Baten            

Fondswerving          

 Giften                  5.000 

Nog te verwerven subsidies                            85.000 

 

Overige baten 

Teruggave elektriciteit               250 

Rentebaten  

Schade uitkering verzekering obv polis verz. waarde     38.300 

Aanvullende schade-uitkering Verzekering           p.m.

            

Overige taakstellende fondswerving tenminste                                            106.450 *) 

 

Totaal fondsen            235.000   

Inzet eigen vermogen stichting          20.649 

Beschikbare middelen        255.649 

 

Lasten 2022          

    

Investeringen 

 Herstel muur begraafplaats                                    250.000

  Onderhoud, conform MJOP                                3.500 

 

Exploitatiekosten 

Energie                   120 

Water en heffingen                             100 

Verzekeringen 

 Aansprakelijkheid               121      

 Brand/Storm              473 

 Aansprakelijkheidsverz. Bestuurders          180

   

Website                                         75 

Monumentenwacht                                             80 

Bankkosten                                            200 

Overige bestuurskosten     .                                      100 

Onvoorzien                                 1.000 

Subtotaal exploitatiekosten                                                                             2.449 

 

Totaal lasten                  255.949
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Verplichtingen  

De stichting is in 2021 nog geen verplichtingen aangegaan inzake de herbouw van 

de muur, of andere grote investeringen. Hiervoor dienen eerst definitieve fondsen te 

worden aangeboord/verworven. 

 

 

 

*) Beleidsplan Fondsenwerving 

 

Ten tijde van het opmaken van dit verslag was er nog geen beleidsplan/actieplan 

opgesteld dat voorziet in de methode en aanpak voor de vereiste fondsenwerving. 

Wel zijn er met diverse instanties besprekingen gevoerd over de hoogte en inrichting 

van subsidieaanvragen, omdat de muur een Rijks monument is. 

 

 

 

 

 

 

 

 


