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Jaarverslag 2021  

 
Bestuur 

 

Het bestuur vergaderde dit jaar 7 keer.  

In 2021 waren er geen wijzigingen in de samenstelling van het  bestuur.  

 

Op 1 juli 2021 is de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) in werking getreden.  

Deze wet bevat nieuwe regels voor stichtingen, verenigingen en coöperaties.  

De essentie van de wet is het verbeteren van de kwaliteit van bestuur en toezicht en het stimuleren 

van professionalisering. 

Voor het bestuur van de Roosdoncken betekent dit dat de statuten moeten worden aangepast op 

het punt van “ontstentenis” en “belangenverstrengeling”. Daarvoor hebben wij de tijd tot 1 juli 2026.  

 

Financiën  

 

In december 2020 is in het bestuur een discussie gestart over de reserveringstarieven omdat deze in 

een vergelijkingsonderzoek bij de Roosdoncken tamelijk hoog bleken. De beraadslaging werd 

afgerond in de volgende 2 bestuursvergaderingen, t.w. 16 februari 2021 en 6 maart 2021. 

Er is besloten tot de volgende wijzigingen:  

 

  1. Reservering van een enkel graf of twee graven naast elkaar op een zelf gekozen plek:   

     Het wordt mogelijk om te kiezen voor een reserveringstermijn van 10 jaar of 20 jaar. Na het   

     verstrijken van de reserveringstermijn kan steeds opnieuw voor 10 jaar worden verlengd tegen  

     het dan geldende tarief.    

     Er is besloten om geen teruggave te doen voor situaties waarin voorheen meer is betaald.  

     Compensatie is moeilijk te verwezenlijken en een lastige erfenis voor toekomstige bestuurders.  

   

2. Het partnergraf is een graf direct naast een overledene die recent is begraven. Het graf wordt  

    aangeboden aan de levenspartner van de overledene . 

    Het partnergraf kan voor 10 jaar op naam worden gereserveerd tegen een aantrekkelijk tarief.  

    Dit bedrag geldt als administratiekosten, het maakt duidelijk dat we een juridische transactie zijn  

    aangegaan en vraagt van de partner om hier een bewuste keuze voor te maken.  

    Het partnergraf wordt direct bij de administratieve afhandeling van een begrafenis aangeboden en  

    dient binnen 2 maanden al dan niet geaccepteerd te worden. Verlenging na 10 jaar is mogelijk  

    tegen het dan geldende tarief voor een normale reservering.  

    Indien men geen gebruik maakt van het partnergraf, maar op een later tijdstip na de begrafenis  

    alsnog wil reserveren, dan geldt het normale tarief voor de reservering van een enkel graf.  

    Voor de optie van het partnergraf is gekozen omdat in de huidige regeling de partner van een  

    overledene in een moeilijke periode gevraagd wordt te kiezen voor reservering van het  

    naastliggende graf. Dit voelt als “gedwongen winkelnering”.  

    Deze reserveringsmogelijkheid voor een partnergraf gaat in met terugwerkende kracht vanaf  

    1 januari 2021.  Reserveringen aangegaan voor deze datum worden niet gecompenseerd.  



 

3.  Huidige en toekomstige reserveringen in een graf op een zelf gekozen plek:  

      De mogelijkheid van reserveringen van graven naast elkaar blijft bestaan en daarvoor geldt het  

      normale tarief. Daarin komt geen verandering als 1 van de partners komt te overlijden.  

      Het dan al naastliggende graf kan niet veranderd worden in een “partnergraf”. Er is in dit geval  

      namelijk geen sprake meer van ‘gedwongen winkelnering’’. 

 

De jaarstukken van 2020 zijn vastgesteld en naar het College van Kerkrentmeesters gestuurd. De  

kascontrolecommissie van de PGN heeft deze goedgekeurd en penningmeester en zijn  

gedechargeerd. Het jaarverslag is beschikbaar via de website van de PGN. 

 

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 

 

In het afgelopen jaar zijn er verkenningen gedaan voor een nieuw gravensysteem. De administrateur 

en penningmeester hebben een pakket van eisen opgesteld, en aan de hand daarvan enkele offertes 

aangevraagd. De zoektocht was niet eenvoudig. Wij hebben een kleine begraafplaats en de meeste 

systemen zijn voor ons een maat te groot. 

Ook bleek dat in geen enkel systeem de gravenadministratie en de financiën op elkaar kunnen 

worden afgestemd. Daar moeten wij zelf voor zorgen in de cloud.  

Toch is het gelukt een kant en klaar pakket te vinden. De conversie zal begin 2022 plaats vinden. 

       

Beheer 

In dit verslagjaar waren er 9 begravingen en 1 asverstrooiing.   

Ton Jansen wil in de komende jaren zijn taken overdragen aan een opvolger.   

Aangezien het takenpakket zeer omvangrijk is, is besloten om de functie van Beheerder op te 

splitsen. Naast het fysieke beheer van de begraafplaats komt een contactpersoon voor de contacten 

met nabestaanden en uitvaartondernemeningen.  

 

Doordat de amfibieënwerkgroep  van het IVN een etmaal kon beschikken over een professionele fuik 

zijn er meer salamanders ontdekt bij de jaarlijkse inspectie van de poelen.  

Aangezien we de poelen goed willen inspecteren en onderhouden is besloten om zelf een fuik aan te 

schaffen. Deze werkt zeer goed.  

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. 

De groep vrijwilligers behoeft wel uitbreiding.  
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