Jaarverslag Stichting poëzieroute Wassenaar 2015
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 een 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
4- het bevorderen van de poëzie, onder meer door het plaatsen van nieuwe gedichten.
Bestuur
Het bestuur wordt gevormd door:
- voorzitter: Roël Karamat-Ali
- secretaris: AC van den Berg
- penningmeester: D Idzinga
Om de doelstelling te verwezenlijken kwam het bestuur bij elkaar tijdens vergaderingen, maar ook was er
veelvuldig overleg per mail of per telefoon.
informatie:
www.poezieroutewassenaar.nl
tel:070-5119188
Activiteiten
1-het openen van een bankrekeningnummer voor de Stichting: NL21INGB0006833777
2-het bouwen en onderhouden van een website: www.poezieroutewassenaar.nl
3-aanvraag van een culturele ANBI status bij de fiscus.
Deze aanvraag is door de belastingdienst gehonoreerd. Dat betekent dat giften aan onze Stichting voor
125% opgevoerd kunnen worden bij de belastingaangifte.
4-contacten met de Gemeente Wassenaar in verband met:
a: aanvraag subsidie
Voor 2015 is een subsidie verstrekt van € 2500,-b: omgevingsvergunningen. Na een oriënterend gesprek met medewerkers van de gemeente in verband
met omgevingsvergunningen en beschermd dorpsgezicht zijn er in 2015 vergunningen aangevraagd om
gedichten te realiseren bij:
– bibliotheek
– Plein
– molenhuisje
– muur Berkheistraat
Na een toelichting bij de commissie Welstand en Cultureel Erfgoed zijn deze vergunningen onder
bepaalde voorwaarden, zoals gebruik verfsoort, verkregen.
c: locatie kunstwerk dat gerealiseerd zal worden in park Parklaan. Ons voorstel is gehonoreerd.
d: onderhoud tegeltableau Plein in verband met stalen reinigingsmiddelborstels.
e: het uitzoeken van wie het beeld is bij ABN/AMRO (staat op lijst beelden gemeente) en van wie de
parkeergarage is, in verband met realiseren gedicht Hans Lodeizen. Beeld bij ABN/AMRO is van de bank
en de parkeergarage is van de gemeente. In de parkeergarage mogen wij vergunningsvrij folie plakken
waarop het gedicht staat.
5-contacten met kunstenaars
Hiertoe zijn er folders gelegd bij Kunstgroep Wassenaar en heeft een oproep in de plaatselijke pers
gestaan. Hierop reageerden een aantal kunstenaars.

Een van hen (Martien van Vliet) realiseert een beeld in het park aan de Parklaan, dat in 2016 geplaatst zal
worden. Hierover heeft reeds veelvuldig overleg plaatsgevonden.
Selma Weerenbeck adviseert bij de wijze van uitvoering van een gedicht bij de Messiaskerk en bij de
ABN/AMRO.
Verder zocht de Stichting contact met de kunstschilder Hendrik Ribot, die eerder muurschilderingen
maakte. Hij heeft in 2015 voor onze Stichting twee muurgedichten geschilderd.
De Stichting vond na enig speurwerk de kunstenaar die het beeld Roulatie heeft gemaakt bij de
ABN/AMRO en daarmee contact gehad. Deze kunstenaar, W. Maters, zal in 2016 contact met ons
opnemen om te bespreken hoe we het gedicht van Peter Koenis kunnen realiseren bij dit beeld.
6-contacten met particulieren/instellingen
a: Openbare Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar; in verband met met het realiseren van een gedicht van
Jan Jacob Slauerhoff. Er werd toestemming verkregen en dit gedicht is als eerste gedicht onthuld, waarbij
voorafgaande aan de onthulling gebruik gemaakt mocht worden van de Filmzaal voor een feestelijke
presentatie/sponsoractiviteit.
b: Kunstgroep Wassenaar, de molenaar en notaris J. Geurts; allen gebruikers rondom en van het
molenhuisje aan het Molenplein in verband met plaatsbepaling gedicht Anthonie Donker.
c: Gezondheidscentrum Wassenaar. Regelmatig heeft er overleg plaatsgevonden met de beheerder c/q
Raad van Bestuur Bronovo om het gedicht op de muur van het gezondheidscentrum te realiseren.
Toestemming is verkregen evenals toestemming om de muur, waar het gedicht komt, te egaliseren. Dit
gedicht zal in 2016 gerealiseerd worden door Hendrik Ribot.
d: De Wassenaarse Krant. Overleg vond plaats om voor de ingang een tegeltableau te plaatsen met een
gedicht van A. Marja.
e: ABN/AMRO bank. Na overleg met de directeur zullen wij met een voorstel komen om het gedicht van
Peter Koenis te plaatsen.
f: Schoolleiding Bonifaciusschool. De schoolleiding en het bestuur zijn onder een aantal voorwaarden
akkoord voor het realiseren van een gedicht bij de school. Het concept van de muurschildering is
afgekeurd. Wij gaan opnieuw met elkaar in gesprek hoe we dit gedicht bij de school kunnen realiseren.
g: Messiaskerk. In principe akkoord om het gedicht van Jaap Zijlstra te plaatsen, Selma Weerenbeck zal
een voorstel maken voor een fontein/waterval waarin het gedicht zal komen te staan.
7-het verwerven van inkomsten
a: middels giften van particulieren: dit waren algemene giften
(€ 995,50) of giften bestemd voor het realiseren van specifieke gedichten (€ 1091,20)
b: middels subsidie Gemeente Wassenaar: € 2500
c: middels aanvraag Prins Bernard Cultuurfonds: dit Fonds kent onze Stichting een subsidie toe van €
3500,– voor het realiseren van een aantal gedichten binnen de termijn van twee jaar.
8-pr-aktiviteiten
a: voorafgaande aan de onthulling van een gedicht werd er een artikel in De Wassenaarse Krant geplaatst
waarin informatie over de dichter, het gedicht en de locatie van het gedicht.
Daaronder de vermelding met onze website en bankrekeningnummer
b: tijdens het schilderen van de gedichten op de muren werd er een informatiebord bij geplaatst waarop
het logo en de website van de Stichting Poëzieroute Wassenaar vermeld stond.
c: er zijn folders gelegd in de bibliotheek waarin informatie staat over de zeven gedichten in de openbare
ruimte in Wassenaar en de locaties waar ze te vinden zijn. Twee gedichten waren al eerder in Wassenaar
gerealiseerd.
9-contacten met verzekeringsmaatschappijen
Er is een bedrijfsaansprakelijkheidverzekering afgesloten voor een jaar
Gerealiseerde gedichten
1-Jan Jacob Slauerhoff: ‘Woninglooze’, twee strofen op folie boven ingang van de openbare bibliotheek
Voorschoten-Wassenaar, Langstraat 40. Dit gedicht is onthuld op 5 september.
2-Anthonie Donker: ‘Panorama’, zijn strofen zijn door Hendrik Ribot op de muur geschilderd van het
molenhuisje/notariskantoor, Molenplein 10. Dit gedicht is onthuld op 12 september.
3-A.T. Mooij (A. Marja) uit: ‘Gedicht’ in tegeltableau voor de ingang van De Wassenaarse Krant. Dit
gedicht is onthuld op 30 oktober.

4-Het dorp Wassenaar, op Plein in tegeltableau. Dit gedicht is onthuld op 6 november.
5-W.K. Damman van der Meulen (Bill van der Meulen), [...] Vier uur met je vader praten, door Hendrik
Ribot op muur aan de Berkheistraat geschilderd. Dit gedicht is onthuld op 17 november.
Voorbereidende werkzaamheden voor gedichten
1- C.J. van Geel: ‘Mijn landschap’, op gezondheidscentrum Hofcampweg
2- Hans Lodeizen: Je hebt me alleen gelaten, op parkeergarage Langstraat
3- Fetze Pijlman: ‘Onder de bomen’, in park Parklaan
4-Schulte Nordholt: ‘in memoriam Hendrik Elias Roodenburg’, in tuin Heerenweg 1
5-Jaap Zijlstra: ‘Gloed’, bij Messiaskerk
6- P.N. van Eyck: ‘ Bij de gevallenen van Wassenaar’, bij oorlogsmonument op de Schouwweg
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