
Secretarieel Jaarverslag 2018 van de Stichting Protestantse Begraafplaats de Roosdoncken 

 

Bestuur 

Het bestuur heeft dit jaar 4 x vergaderd.  

 

In oktober kondigde Bert Kalisvaart aan dat hij zijn functie van penningmeester wilde neerleggen, na 

de presentatie van de jaarcijfers 2018 aan de kascontrolecommissie in 2019.  

Bert van Willigen wordt zijn opvolger. Het College van Kerkrentmeesters is akkoord met deze 

benoeming.    

 

In mei 2018 werd de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens) van kracht. Om te voldoen aan 

de eisen van de AVG hoeft onze stichting geen toestemming te vragen aan rechthebbenden voor het 

bewaren van hun gegevens omdat er een wettelijke verplichting is om een register bij te houden. Dit 

bleek uit informatie van de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (LOB) en het CvK. De 

administratie wordt niet gedeeld met anderen. 

 

Het laatste reglement van de Roosdoncken dateert van 2012. In 2017 hebben we ons voorgenomen 

nog eens goed naar de inhoud te kijken en waar nodig aanpassingen te doen. Het was een intensief 

proces, dat in dit verslagjaar niet meer kon worden afgerond.  

 

Financiën: 

De jaarstukken van 2018 zijn vastgesteld en naar het College van Kerkrentmeesters gestuurd. De 

kascontrôlecommissie van de PGN heeft deze goedgekeurd en het bestuur is gedechargeerd. 

 

De tarieven voor 2019 worden verhoogd met 1,9 %, dit is de stijging van de consumentenindex over 

de periode november 2017 t/m september 2018. 

 

Ook dit jaar mochten we van een aantal nabestaanden een gift ontvangen voor de goede zorg die 

aan de begraafplaats wordt besteed. Wij zijn daar zeer erkentelijk voor. Het is een compliment aan 

de beheerder met zijn team vrijwilligers. 

 

Beheer 

 

De renovering van de paden is afgerond.  Diverse paden zijn van beton voorzien waardoor het 

onderhoud gemakkelijker is.  

 

Het ontwerp van de urnentuin is aangepast. In het oorspronkelijke concept was het niet bestand 

tegen de droogte Ook de beplanting wordt daarom veranderd.   

 

De toegankelijkheid van de Begemannhof is verbeterd door het trapje weg te halen en daarvoor in 

de plaats een helling te maken met aan weerszijden een leuning. 

Het oude slingerpad is verhard met gravidor.  

 

Bij de opening van de gedachtenisplaats in 2017 hebben we een aantal borden geplaatst met 

informatie over de Roosdoncken. We hebben daar goede reacties op gekregen. Vandaar dat besloten 



is om deze borden te laten maken van duurzaam materiaal. Er is contact geweest met enkele 

leveranciers, maar helaas waren de kosten beduidend hoger dan onze begroting. We zijn op zoek 

naar een goedkoper alternatief.  

De Stichting Cultuurfonds Zingra en Nico Nagtegaal-Geerts heeft de financiering ervan toegezegd, 

waarvoor wij zeer erkentelijk zijn. 

 

Administratie 

 

Het komt nog wel voor dat niet gereageerd wordt op de brief waarin aan rechthebbenden wordt 

gemeld dat de grafrechten aflopen. Er worden veel pogingen ondernomen om adressen te 

achterhalen. Wanneer dit niet lukt dan wordt een bordje bij het graf geplaatst met het verzoek om 

contact op te nemen met de beheerder.  

 

Augustus 2019 

R. Siemons 

 

 


