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Bestuur 

 

In februari 2020 is Gerard Alkema overleden. Gerard heeft vele jaren met  grote inzet zijn kennis en 

kunde beschikbaar gesteld voor de Roosdoncken. Hij was een van de initiatiefnemers voor de eerste 

uitbreiding van de begraafplaats en nam al zitting in het bestuur toen de Stichting Protestantse 

Begraafplaats de Roosdoncken nog in oprichting was. Ook de 2e uitbreiding heeft hij, als bestuurder 

en beheerder, mede gerealiseerd. Wij zijn Gerard dankbaar voor het vele werk dat hij heeft gedaan 

en herinneren hem als een zeer aimabel mens die met grote zorgvuldigheid en zorgzaamheid 

handelde.    

Door de coronamaatregelen kon het bestuur niet steeds met alle leden aan een tafel, maar met 

behulp van WhatsApp en Teams is er dit jaar 4 keer vergaderd. 

 

In het bestuur hebben in februari 2020 enkele wijzigingen plaatsgevonden. Tsjeard Fokkema heeft 

zich bereid verklaard de administratie voor zijn rekening te nemen, en daarmee Caroline Brand 

opgevolgd.  

Ton Jansen heeft te kennen gegeven als bestuurslid te willen aftreden. Hij wil echter graag 

verantwoordelijk blijven voor het beheer van de Roosdoncken. Daarom is Ton benoemd tot 

medewerker van de stichting. Deze functie is vastgelegd in de statuten van de Roosdoncken. De 

medewerker is in belangrijke mate betrokken bij het bepalen of ten uitvoer leggen van het beleid van 

de stichting. In de plaats van Ton is Eric Nagtegaal in het bestuur gekomen. Ton en Eric zijn namens 

het bestuur verantwoordelijk voor de gang van zaken tijdens een begrafenis, bijzetting of 

asverstrooiing.   

Het college van kerkrentmeesters heeft ingestemd met de bestuurswisselingen. 

Er is een nieuwe tekst gemaakt over de Roosdoncken voor de website van de PGN. 

 

Financiën 

De jaarstukken van 2019 zijn vastgesteld en naar het College van Kerkrentmeesters gestuurd. De 

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

Het jaarverslag is beschikbaar via de website van de PGN.   

 

De tarieven voor 2021 zijn besproken, naar aanleiding van vergelijkingsonderzoek met omliggende 

begraafplaatsen.  Er is gebleken dat onze reserveringstarieven hoog zijn in vergelijking met 

omliggende begraafplaatsen. Gezien de huidige hoeveelheid beschikbare plaatsen is het niet echt 

nodig om te reserveren. Bovendien moet na 10 jaar opnieuw gereserveerd worden tegen het dan 

geldende tarief. Rechthebbenden zijn regelmatig verbaasd dat ze weer moeten betalen. Bovendien 

zijn nabestaande partners vrijwel verplicht tot het betalen van hoge reserveringskosten voor het 

naastliggende graf.  

 



Na uitvoerige discussie wordt besloten om een voorstel uit te werken omtrent een zogenaamde 

partnerreservering op naam. Het basisidee is dat een levenspartner van een overledene exclusief 

voor eigen gebruik een naastliggend graf voor een periode van 10 jaar mag reserveren tegen een laag 

tarief. Bij verlenging geldt het tarief zoals voor de reserveringen op een zelfgekozen plek.  

Voor de reservering van een graf of twee graven naast elkaar op een zelf gekozen plek is het voorstel 

om een reserveringstermijn van 20 jaar mogelijk te maken tegen het huidige tarief van 10 jaar.  

Deze wijzigingen zijn dermate ingrijpend, dat wij de besluitvorming erover niet hebben kunnen 

afronden in 2020. Omdat we in coronatijd moeilijk bij elkaar kunnen komen en de besluiten 

zorgvuldig moeten nemen, zal dat pas gebeuren in een geplande vergadering in februari 2021.   

 

Ook dit jaar mochten we weer een aantal giften ontvangen, vaak met complimenten over de goede 

zorg die aan de begraafplaats wordt besteed. Wij zijn daar zeer erkentelijk voor.  

 

 Administratie 

 

Er is behoefte aan een nieuw systeem voor de gravenadministratie. Het huidige systeem is 

onvoldoende gebruiksvriendelijk. Er is een eerste verkenning gedaan naar commerciële pakketten 

voor een gravenadministratie.  

De administrateur zal samen met de penningmeester een pakket van eisen opstellen.  

      

Het bestuur heeft besloten om grafaktes voortaan niet meer te laten ondertekenen door 

rechthebbenden. Het is onnodig om de uitgifte van een grafakte te laten afhangen van de betaling 

van de nota aangezien het bestuur al toestemming heeft verleend tot begraven en er 10 jaar grafrust 

is.  

 

Beheer 

In dit verslagjaar waren er 8 begravingen en 3 bijzettingen.  

 

In het voorjaar zijn nieuwe informatieborden geplaatst. Ze zien er goed verzorgd uit.   

Het Cultuurfonds Nico en Zingra Nagtegaal –Geerts heeft deze borden gesubsidieerd waarvoor wij 

zeer erkentelijk zijn.  

Na een geslaagde proef is besloten om over te gaan tot machinaal grafdelven.  

 

Onze vrijwilligers zijn ook dit jaar weer wekelijks bezig geweest met het onderhoud. Mede dankzij 

hun inzet kunnen we de kosten van het onderhoud beheersbaar houden en ziet de begraafplaats er 

altijd verzorgd uit. Wij zijn hen zeer dankbaar voor hun inzet en enthousiasme.  
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