Jaarverslag Stichting Poëzieroute Wassenaar 2016
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: AC van den Berg
- penningmeester: D Idzinga
Om de doelstelling te verwezenlijken kwam het bestuur bij elkaar tijdens vergaderingen, maar ook was er
overleg per mail of per telefoon.
ACTIVITEITEN
A- gerealiseerde gedichten
Dit jaar is de openbare ruimte van Wassenaar met drie gedichten verrijkt:
1-‘Onder de bomen’ van Fetze Pijlman, in het park tussen Parklaan en Clematislaan. Dit gedicht is door de
dichter onthuld op 7 juni 2016. Dit gedicht is gerealiseerd in een houtsculptuur, waaraan vorm is gegeven door
Martien van Vliet, specialist in houtdraaien.
2-‘MIJN landgoed’ van Chris J. van Geel, dit gedicht is geschilderd op een muur van Bronovo
Gezondheidscentrum, Hofcampweg 65 door Hendrik Ribot en onthuld door Elly de Waard op 8 augustus 2016.
3-‘Ik heb je alleen gelaten’van Hans Lodeizen, dit gedicht is in folie weergegeven en geplakt op de ruit van de
glazen overkapping parkeergarage Langstraat. Het is gerealiseerd op 22 oktober 2016.
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. Tevens is
er een plattegrond waarop de gedichten in het centrum aangegeven staan. Ook is informatie over de dichters
weergegeven.
C- het maken van een jaarverslag en financieel jaarverslag over 2015
D- contacten met de Gemeente Wassenaar in verband met:
a: aanvraag subsidie
Voor 2016 is een subsidie verstrekt van € 2500,-Er is een aanvraag ingediend voor de jaren 2018-2019 en 2020.
b: aanvraag omgevingsvergunningen; daar wij in 2017 een viertal gedichten willen realiseren in beschermd
dorpsgebied op het terrein van de gemeente. Na een toelichting bij de commissie Welstand en Cultureel
Erfgoed zijn deze vergunningen in december 2016 verkregen.
Drie locaties betreffen een Rijksmonumenten: begraafplaats Persijnhof, Bonifaciusschool en
Burchtpleinplantsoen. De vierde locatie is het oorlogsmonument; dit is geen gemeentelijk of rijksmonument,
maar wordt wel genoemd in de gemeentelijke erfgoedlijst. Het oorlogsmonument staat op de lijst van cultureel
erfgoed.
c: ivm locatie kunstwerk dat gerealiseerd is in het park Parklaan. De omwonenden zijn hierover door de
gemeente op ons verzoek geïnformeerd.
d: ivm het realiseren van een gedicht bij de Messiaskerk. Na overleg met de desbetreffende afdeling bleek dat
wij op een andere manier het gedicht moeten uitvoeren, omdat ons voorstel niet mogelijk was in verband met
het waterbassin dat onder het parkeerterrein ligt. Voor een andere wijze van uitvoering kregen we
toestemming. Dit gedicht zal worden onthuld op 4 juni 2017
d: onderhoud gedichten.
E -contacten met kunstenaars

Veelvuldig overleg gehad met Martien van Vliet, die het beeld in de Parklaan heeft gerealiseerd en met Hendrik
Ribot, die het gedicht geschilderd heeft op de muur van het Gezondheidscentrum. Ook regelmatig contact
gehad met Annemarie van Goch die een bronzen druppel gaat maken voor het gedicht bij de Messiaskerk,
waarvoor zij een maquette in was gemaakt heeft.
Contacten met andere kunstenaars, zoals Selma Weerenbeck en de heer W. Maters hebben niet tot een
positief resultaat geleid, maar wij hopen dat Selma Weerenbeck van betekenis kan worden in verband met het
realiseren van het gedicht op het Stadhoudersplein.
F -contacten met particulieren/instellingen
a: Gezondheidscentrum Wassenaar. Regelmatig vond overleg plaats met de locatie- en clustermanager van
Bronovo Gezondheidscentrum om het gedicht op de muur van het Gezondheidscentrum te realiseren. In
samenspraak met hen en Hendrik Ribot is gekeken hoe het gedicht geschilderd kan worden op deze oneffen
muur en kregen wij toestemming. Ook veelvuldig contact gehad in verband met het moment van feestelijke
onthulling, waarbij Bronovo/Gezondheidscentrum ons gastvrijheid aanbood.
b: ABN/AMRO bank. Het bleek voor de bank onmogelijk om dit gedicht te bekostigen, waardoor de uitvoering
van dit gedicht komt te vervallen.
c: Schoolleiding Bonifaciusschool. Nadat er een aantal malen gesproken is over de vormgeving en
uitvoerbaarheid van het gedicht De Wolken van Martinus Nijhoff, toonde Ton Beijersbergen, adjunct-directeur
een ander gedicht, dat beter uitvoerbaar is. Daarvoor werd contact gelegd met een oud-leerling, die dit gedicht
gemaakt heeft, om haar toestemming te verkrijgen. Zij ging akkoord. Ook ging het bestuur akkoord.
d: Messiaskerk. Regelmatig contact gehad met de voorzitter van de wijkraad. Messiaskerk en de voorzitter van
het college van Kerkrentmeesters. Er is een tijdplan en een kostenplaatje gemaakt met betrekking tot het
gedicht bij de Messiaskerk en het gedicht zal waarschijnlijk op eerste pinksterdag bij het vijftigjarig bestaan van
de kerk onthuld kunnen worden.
e: United van de Kamp. Dit bedrijf heeft de folie geleverd en geplakt.
f: contacten met Rotary en firma vd Dool ivm realisatie gedicht Schulte Nordholt in het voorjaar 2017.
G- het verwerven van inkomsten
a: middels giften: € 2499,24
b: middels subsidie Gemeente Wassenaar: € 2500
c: middels aanvraag Prins Bernard Cultuurfonds: ons verzoek de nota van de folie op de parkeergarage te
bekostigen van uit de ons toegekende subsidie werd afgewezen, daar zij geen voorschotten toekent en wij deze
nota in september 2017 kunnen indienen.
H- 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: de website
tijdens het schilderen van het gedicht op de muur werd er een informatiebord geplaatst waarop het logo en de
website van de Stichting Poëzieroute Wassenaar
c: er zijn folders gelegd in de bibliotheek, gemeentekantoor en Messiaskerk waarin informatie over de
gerealiseerde gedichten in de openbare ruimte in Wassenaar.
d: wij hebben ons gepresenteerd op het Cultureel Festival in de bibliotheek van Wassenaar.
d: deze zomer maakten wij twee keer een wandeling met geïnteresseerden langs de gedichten in het centrum,
na een aankondiging in De Wassenaarse Krant.
e: De Stichting Poëzieroute Wassenaar behoorde tot een van de drie genomineerden voor de Wassenaarse
Cultuurprijs, de prijs werd echter niet aan haar toegekend.
f: bestuursleden van de Stichting Poëzieroute Wassenaar hebben een brief afgegeven aan winkeliers rondom
de parkeergarage, voor het gedicht werd bevestigd, waarmede de belangstelling voor de stichting is gewekt.
Voorbereidende werkzaamheden voor gedichten die in 2017 gerealiseerd worden
1- bij Bonifaciusschool, gedicht Birgit van Zwicht
2- bij Messiaskerk, gedicht Jaap Zijlstra
3- bij oorlogsmonument, gedicht P.N. van Eyck
4- in plantsoen Burchtplein, gedicht Riet Raaphorst
5- op begraafplaats Persijnhof, gedicht Mieke van den Berg

6- bij Herenweg 1, gedicht J.W. Schulte Nordholt

Financieel jaarverslag 2016
BATEN
Giften particulieren
subsidie gemeente
sponsoring

LASTEN
620
2500
1879,24

---------4999,24

drukwerk, porti
uitvoeringskosten stichting
KvK
e-herkenning, website
assurantie
bankkosten
realiseren gedichten
Onthullingen consumpties

21,90
7,50
89,58
131,10
39,81
3912,09
95,35
-----------4297,33

