Secretarieel Jaarverslag 2019 van de Stichting Protestantse Begraafplaats de Roosdoncken
Bestuur
Het bestuur heeft dit jaar 4 x vergaderd.
In het bestuur vinden enkele wijzigingen plaats. Met ingang van 1 april 2019 heeft Bert van Willigen
de functie van penningmeester overgenomen van Bert Kalisvaart. In oktober 2019 gaf Caroline Brand
te kennen haar functie van administrateur te willen neerleggen.
Daarnaast wil Ton Jansen graag wat gas terugnemen. In overleg is besloten dat Ton zijn
bestuurstaken overdraagt, maar wel het beheer van de begraafplaats blijft uitvoeren. De 2 vacatures
zijn gepubliceerd in Rond de Kerk en er zijn mensen benaderd. Er is goede hoop dat begin 2020
nieuwe bestuursleden kunnen worden benoemd.
Medio 2019 is de reglementswijziging afgerond. Het laatste reglement van de Roosdoncken dateert
van 2012 en was toe aan een update. Het nieuwe reglement is goedgekeurd door het College van
Kerkrentmeesters.
Wat is er gewijzigd?
- Een aantal begrippen, die te maken hebben met asbijzetting en asverstrooiing.
- Enkele nieuwe artikelen met betrekking tot bijzetting en verstrooiing.
- Nieuwe ordebepalingen.
- De eerste graftermijn is bepaald voor 20 jaar, dit is ook de minimumtermijn voor grafrust.
Het toelatingsbeleid is ongewijzigd. De begraafplaats de Roosdoncken is ten behoeve van leden van
protestantse kerkgenootschappen die in Nuenen woonachtig zijn, of waren.
Het reglement van de ”stichting protestantse begraafplaats de Roosdoncken” kan worden
aangevraagd bij: secretaris.roosdoncken@gmail.com
Financiën
De jaarstukken van 2019 zijn vastgesteld en naar het College van Kerkrentmeesters gestuurd. De
kascontrolecommissie van de PGN heeft deze goedgekeurd en het bestuur is gedechargeerd.
De tarieven voor 2020 worden verhoogd met 2,7 %, dit is de stijging van de consumentenindex over
de periode november 2018 t/m september 2019.
Ook dit jaar mochten we een aantal giften ontvangen, vaak met complimenten over de goede zorg
die aan de begraafplaats wordt besteed. Wij zijn daar zeer erkentelijk voor.
Beheer
In dit verslagjaar ontving de beheerder het verzoek om as te mogen uitstrooien op de Roosdoncken.
Daarop heeft hij een voorstel gedaan om direct achter de gedachtenisplaats een strooiveld in te
richten. Het bestuur is hiermee akkoord gegaan en het strooiveld is gerealiseerd.
Centraal is een gestileerde boom van cortenstaal geplaatst waaraan blaadjes kunnen worden
gehangen met de namen van de overledenen die zijn uitgestrooid.
Het ontwerp voor de blaadjes is van Piet van Berchem.
De gedachtenisboom is geschonken door een nabestaande.

Het snoeiwerk op de begraafplaats is te omvangrijk om zelf te blijven doen en zal deels worden
uitbesteed. Het maaien en schoonmaken van de sloten en oevers wordt nog wel gedaan door de
vrijwilligers. Dat is zwaar werk. Ook de grafdelving moet mogelijk worden uitbesteed, omdat het
werk te zwaar wordt.
In dit verslagjaarwaren er 11 begravingen, 6 bijzettingen, en 2 uitstrooiingen.
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