מורשה
STICHTING INSTANDHOUDING JOODS ERFGOED
GOOI EN VECHTSTREEK

Adoptieregeling Struikelstenen Hilversum
Voorwaarden
-

De adoptieregeling heeft betrekking op de plaatsing van Struikelstenen in gemeenten die
onderdeel uitmaken van het samenwerkingsverband van de negen gemeenten in de Gooi en
Vechtstreek. Het zijn de gemeenten Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden,
Naarden, Weesp en Wijdemeren.(www.regiogenv.nl)

-

De adoptieregeling wordt uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de Stichting
Instandhouding Joods Erfgoed Gooi en Vechtstreek, hierna te noemen: de Stichting.

-

Struikelstenen zijn onderdeel van het project ‘Stolpersteine’ van de Duitse kunstenaar
Gunter Demnig.(www.stolpersteine.com)

-

Het bedrag van de adoptie is vastgesteld op € 150,- per Struikelsteen. Dit bedrag omvat de
kosten voor aanschaf van de stenen, reis- en verblijfkosten van de kunstenaar, voorbereidend
straatwerk, leges, btw, aanschaf en aanplant boom in Israel, onderhoud, drukkosten en
handeling. Voor ieder slachtoffer wordt 1 Struikelsteen geplaatst.

-

Ter gelegenheid van een adoptie wordt er op naam van de adoptant een boom geplant in het
‘Mary Klein Park’ nabij Be-er Sheba in Israël. De adoptant ontvangt hiervan een officieel
boomplant certificaat. Na adoptie blijft de Stichting eigenaar van de Struikelsteen.

-

De Stichting draagt zorg voor het onderhoud van de Struikelsteen. Eventuele kosten in
verband met schade en/of vernieling aan de steen komen niet voor rekening van de adoptant.

-

De Stichting onderhoudt een register van adoptanten en mutaties daarin. Dit register is niet
openbaar.

-

Op de website van de Stichting wordt een overzicht bijgehouden van, voor adoptie,
beschikbare namen en/of adressen. De adoptant kan er voor kiezen dat zijn/haar naam wordt
toegevoegd aan dit overzicht als adoptant. Dit geschiedt uitsluitend na uitdrukkelijke
goedkeuring van de adoptant

-

Het bestuur van de Stichting kan een aanvraag voor adoptie, zonder opgave van reden,
afwijzen.

-

In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist het bestuur van de Stichting
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