Op het sfeervolle kerkhof van de eeuwenoude Dorpskerk in het hart van de
Gemeente Wassenaar bevindt zich een monument bestaande uit 3 staande glazen
zuilen met een hoogte van 2 meter.
Deze zuilen vormen tezamen een gedenkplaats voor overledenen die geen rustplaats hebben, mensen die vermist zijn, omgekomen op zee of waar dan ook,
slachtoffers van oorlogsgeweld, mensen die hun lichaam ter beschikking hebben
gesteld aan de wetenschap, voor een overledene waarvan de as is uitgestrooid
en ook voor doodgeboren kinderen.
Op deze historische plek kunnen nabestaanden hun geliefden in alle rust
herdenken.
Op de glazen zuilen zullen plaquettes geplaatst worden voorzien van de namen en
de gegevens van de overledenen. Het herdenkingsmonument is er voor iedereen,
ongeacht religie of herkomst. Wel moet er een relatie van de aanvrager met
Wassenaar bestaan.
Nabestaanden die in aanmerking willen komen voor een herdenkingsplaquette
kunnen een verzoek tot nadere informatie indienen bij het bestuur van de
Stichting. Dit kan zowel telefonisch, per fax als per e-mail.
Stichting Naam- en Gedenkplaats Wassenaar
Schoolstraat 4
2242 KH Wassenaar
: 070 5114068
: 070 5177813
@ : info@pkn-wassenaar.nl
De prijs van de plaquette inclusief tekst voor een periode van 10 jaar is €250,Verlenging per 10 jaar is mogelijk
Bankrekeningnummer: NL26RABO 0167953729

Direct naar:
Aanvraagformulier
Jaarrekening 2021
Nieuws
Oude jaarrekeningen
Bestuur
Reglement
Locatie van het Monument

Samenstelling van het Bestuur:
Voorzitter

M.A. Dekker-van de Poll

Secretaris

E.J.J. Op ‘t Landt

Penningmeester

E.R. Van Dongen

Bestuurslid

Sj. C. Buit-van Lennep

Bestuurslid

T.B. Konst

Stichting Naam en Gedenkplaats Wassenaar
Aanvraagformulier voor een gedenkplaatje
Vragen met een * in ieder geval invullen.
Gegevens aanvrager:

_______________________________

Aanhef:*

_______________________________

Voorletters of voornaam:*

__________

Tussenvoegsel:*

__________

Achternaam:*

_____________________________ _

Straat + huisnr. + evt. toevoeging:*

_____________________________ _

Postcode:*

__________

Woonplaats:*

_____________________________

Telefoon- en/of mobielnummer:*

_____________________________

E-mailadres:*

_____________________________

Connectie met Wassenaar:*

_____________________________

Is naam en adres van de aanvrager gelijk aan het adres van rekeninghouder? Ja / Nee
Naam rekeninghouder _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _
Adres rekeninghouder _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Gegevens overledene / vermiste
Voorletter(s) / voornaam:*

_____________________________

Tussenvoegsel:

__________

Achternaam:*

_____________________________

Laatste adres:*

_____________________________

Postcode:*

__________

Woonplaats:*

__________

Geboorte datum*

__________

Sterfdatum voor zover bekend _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Connectie met Wassenaar:*

_____________________________

Ik verklaar naar waarheid ingevuld te hebben:
Handtekening:*

_________________

Reglement voor toewijzing gedenkplaatjes voor monument Wassenaar
Artikel 1
De Stichting Naam- en Gedenkplaats Wassenaar is opgericht om tegemoet te
komen aan nabestaanden, die niet de mogelijkheid hebben om te rouwen op een
daarvoor vastgestelde plaats. Hierbij valt te denken aan een zeemansgraf, nooit
teruggevonden mensen, een graf waar men niet heen kan gaan, begraafplaats
onbekend, een lichaam dat aan de wetenschap geschonken is, of iemand
waarvan de as is uitgestrooid en voor een niet levensvatbaar kind.
Voor het aanvragen van een gedenkplaatje is het noodzakelijk dat óf de
aanvrager, óf de vermiste/overledene een aantoonbare band met Wassenaar
heeft (geboren, gewoond of gewerkt).
Artikel 2
De aanvrager kan een familielid of een dierbare zijn van de overledene, maar wel
met toestemming van de rechthebbenden.
Artikel 3
Voor de aanvraag moet een verklaring van overlijden of van vermissing overlegd
worden. Deze is te verkrijgen bij de laatste Gemeente of woonplaats van de
overleden of vermiste persoon.
Voor de aanvraag van een gedenkplaatje voor een te vroeg ter wereld gekomen,
niet levensvatbaar kind, moet een bewijs van opname in het BRP
(basisregistratie personen van de overheid) overlegd worden.
Als niet aan deze voorwaarden voldaan kan worden, beslist het bestuur van
Stichting Naam- en Gedenkplaats Wassenaar over een eventuele plaatsing van
een gedenkplaatje.
Artikel 4
De glazen gedenkplaatjes zijn uniform. Hierop kunnen de naam en eventueel de
geboorte- en sterfdatum vermeld worden. Afwijkingen hiervan zijn ter
beoordeling van het bestuur en kunnen extra kosten met zich meebrengen. De
gedenkplaatjes worden op één van de glazen zuilen aangebracht.
De aanvraag dient in gedrukte letters of per e-mail gedaan te worden, zodat de
naam duidelijk leesbaar is en zo doorgegeven kan worden aan het graveerbedrijf.
Het bestuur is niet verantwoordelijk voor fouten in de aangeleverde tekst.
Artikel 5
Het bestuur van Stichting Naam- en Gedenkplaats Wassenaar geeft opdracht aan
het graveerbedrijf. Dit bedrijf bevestigt tevens het gedenkplaatje op één van de
zuilen op een door het bestuur aangewezen plaats. Het bestuur is niet
verantwoordelijk of aansprakelijk voor de plaatsing. Het bestuur meldt aan de
aanvrager wanneer het gedenkplaatje bevestigd is.
Artikel 6
De kosten van een gegraveerd standaard gedenkplaatje voor tien jaar staan
vermeld op de website. Verlenging is mogelijk voor nog tien jaar of een veelvoud
daarvan, De aanvrager krijgt, als de termijn verlopen is, bericht van de Stichting
Naam- en Gedenkplaats Wassenaar. Wordt de termijn niet verlengd, dan kan de
aanvrager het plaatje meekrijgen. Is de aanvrager niet te traceren, dan wordt
het gedenkplaatje nog tien jaar bij de Stichting Naam en Gedenkplaats
Wassenaar bewaard.

Artikel 7
Bij vernieling van het gedenkplaatje neemt de Stichting Naam- en Gedenkplaats
Wassenaar deze kosten alleen voor haar rekening voor zover deze onder haar
verzekering vallen. In alle andere gevallen betaalt de aanvrager.
Artikel 8
Het is de bedoeling dat er alleen bloemen (zonder verpakking) geplaatst worden.
Daarvoor zijn steekvazen beschikbaar. De beheerder van het kerkhof zorgt voor
het onderhoud.
Hier een voorbeeld van een tekst op een gedenkplaatje:

M.F. van Maarksen van Bijkener Tansen Koppieters
28-7-1934

22-1-2020

Jaarrekeningen vanaf 2011
In 2011 werd de Stichting Naam- en Gedenkplaats Wassenaar opgericht.
Een initiatief om met een monument een rouwplaats te creëren voor nabestaanden
die daarvoor geen andere mogelijkheid hebben.
Het monument zal in overleg met de gemeente Wassenaar en
burgemeester Hoekema een plaatsje krijgen op Landgoed de Paauw
in de nabijheid van Raadhuis de Paauw.
De burgemeester staat positief tegenover het beginsel en het bestuur
gaat aan de slag om één en ander te realiseren.
De Van Ommeren de Voogt stichting doneert het aanvangskapitaal.

openingsbalans 2011
bank spaarrekening
bank betaalrekening

debet
1000
1600
2600

eigen vermogen

credit
2600
2600

In 2012 wordt de stichting geformaliseerd en wordt de ANBI status verkregen.
De stichting wordt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
Besloten wordt met de gedachte dat het monument er snel zal staan
om een verzekering voor het monument te sluiten.
De eerste gesprekken met de gemeente vinden plaats, in eerste instantie oriënterend om de
juiste plek te bepalen. Door de eerste openingsinvestering daalt het eigen vermogen van €2600
naar €1731,91.
Er worden diverse locaties bekeken en ook wordt de bereikbaarheid voor invaliden bezien.
De locaties worden met het bestuur en Burgemeester Hoekema en de heren van Dijk en de Boer bekeken.
Een privé donateur stort €1.000,-.

staat baten en lasten 2012
dt
rente
notariskosten
kamer van koophandel
verzekeringspremie
bankkosten
verlies/winst

cr
0
-542,48
-50,72
-193,54
-81,35
-868,09
-868,09

0
0

balans 2012
bank rc
bank spaarrekening
debet

731,91
1000
1731,91

beginbalans
resultaat

2600
-868,09

credit

1731,91

staat baten en lasten 2013
dt

cr

rente
interpolis
rabo bankkosten

9,55
-315,12
-95,6

verlies/winst

-410,72
-401,17

9,55
9,55

balans 2013
bank rc
bank spaarrekening
debet

321,19
1009,55
1330,74

beginbalans
resultaat

1731,91
-401,17

credit

1330,74

staat baten en lasten 2014
dt

cr

collecte NPB
Rente
verzekeringspremie
bankkosten

643,56
10,76
-378,52
-102,17
-480,69

verlies/winst

654,32
173,63

balans 2014
bank rc
debet

484,06
1020,31
1504,37

begin balans
resultaat

1330,74
173,63

credit

1504,37

staat baten en lasten 2015
dt
anonieme gift
Rente
verzekeringspremie
bankkosten

cr
1000
7,74
-376,29
-132,81
-509,1

verlies/winst

1007,74
498,64

balans 2015
bank rc
bank spaarrekening
debet

974,96
1028,05
2003,01

begin balans
resultaat

1504,37
498,64

credit

2003,01

staat baten en lasten 2016
dt
Rente
verzekeringspremie
bankkosten
verlies/winst

cr
4,88
-34,46
-136,31
-170,77
-165,89

4,88

balans 2016
bank rc
bank spaarrekening
debet

804,19
1032,93
1837,12

begin balans
resultaat

2003,01
-165,89

credit

1837,12

staat baten en lasten 2017
dt
Rente
leges gemeente
bankkosten

cr
1,83
-732,97
-130,63
-863,6
-861,77

verlies/winst

1,83

balans 2017
begin balans
resultaat
bank rc
bank spaarrekening
debet

440,59
534,76
975,35

credit

1837,12
-861,77

975,35

staat baten en lasten 2018
dt
Rente
bankkosten
verlies/winst

cr
0,21
-120,31
-120,31
-120,1

0,21

balans 2018
bank rc
bank spaarrekening
debet

320,28
534,97
855,25

begin balans
resultaat

975,35
-120,1

credit

855,25

staat baten en lasten 2019
dt
Rente
bankkosten

cr
0,05
-119,36
-119,36
-119,31

verlies/winst

0,05

balans 2019
bank rc
bank spaarrekening
debiteuren

eigen vermogen
resultaat
vordering leges

200,92
535,02
732,97
1468,91

855,25
-119,31
732,97
1468,91

Korte toelichtin9 2020 staat baten- en lasten
2020 werd het monument gerealiseerd. Dat betekent
dat de aanlegkosten van de groenvoorziening en
beplanting als kosten zijn genomen. Voorts bestaan
de overige kosten in dit jaar enkel uit bankkosten.
Aan opbrengsten werd via van Ommeren de Voogt
Stichting het volledige monument geschonken.
De overige donateurs bekostigden de groenvoorziening.

staat baten en lasten 2020
dt
Rente
bankkosten

cr
0,05

groenvoorziening rond monument
donatie van Ommeren de Voogt
Stichting
overige donaties

-119,39
2215,23
12625
2554,3
2334,62 15179,35
12844,73

saldo
verlies/winst

balans 2020
bank rc
bank spaarrekening
monument

1153,57
535,07
12625
14313,64

eigen vermogen
resultaat

1468,91
12844,73

14313,64

Korte toelichting 2021 staat baten- en lasten
ook dit jaar zijn de bankkosten gezien de grootte van het
bezit van de stichting, substantieel. In dit jaar werd het
eerste herdenkingsplaatje verkocht. In de aanloopfase
wordt de opbrengst van het plaatje niet verrekend met
het kerkhof om de stichting wat vet op de botten te
geven. In 2022 zal een deel van de opbrengst van de
plaatjes verrekend worden en zal er jaarlijks 10%
afschrijving plaats vinden op de waarde van het
monument.
Balans:
Het feitelijk vermogen van de stichting bestaat uit:
de waarde van het monument, alsmede
de bancaire saldi.

staat baten en lasten 2021
dt
Rente
bankkosten
aankoop plaatje
verkoopopbrengst plaatje
saldo
verlies/winst

cr
0,05
-119,36
-119,9
250
-239,26

250,05
10,79

balans 2021
bank rc
bank spaarrekening
monument

1164,31
535,12
12625
14324,43

eigen vermogen
resultaat

14313,64
10,79

14324,43

Nieuws van de Stichting:
Onthulling Monument door burgemeester de Lange op woensdag 6 april
2022.

