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Secretarieel Jaarverslag 2022  
 
Bestuur 
 
Het bestuur vergaderde dit jaar 5 keer.  

In het bestuur zijn in 2022 verschillende wijzigingen doorgevoerd.  
Eric Nagtegaal heeft zich met ingang van 1 januari 2022 teruggetrokken uit het bestuur. Hij blijft zijn 
werkzaamheden op de begraafplaats voortzetten. 
Ton Jansen, de beheerder, heeft een deel van zijn werkzaamheden overgedragen aan Helma de 
Waardt. Zij zal de contacten met nabestaanden en uitvaartondernemingen onderhouden. Daarmee is 
invulling gegeven aan een eerder besluit en de wens om de functie van beheerder te splitsen. Deze 
was te omvangrijk voor één persoon. Ton Jansen blijft het fysieke beheer van de begraafplaats 
uitvoeren.  
Bert van Willigen heeft zijn functie van penningmeester met ingang van 15 september 2022 
overgedragen aan Piet van Elswijk.  
Riet Siemons is als secretaris opgevolgd door Ykelien Boersma, met ingang van 1 november 2022. 
Het bestuur is blij dat het opnieuw gelukt is nieuwe bestuursleden te vinden, zodat alle functies weer 
zijn opgevuld.   

 

Financiën 
 
De jaarstukken van 2021 zijn vastgesteld en naar het College van Kerkrentmeesters gestuurd. De 
kascontrôlecommissie van de PGN heeft deze goedgekeurd en penningmeester en bestuur zijn 
gedechargeerd voor het gevoerde beleid. 
Het financiële jaarverslag is beschikbaar via de website van de PGN. 
 
Jaarlijks worden de tarieven van De Roosdoncken verhoogd met het percentage van de 
inflatiecorrectie. Dat is in 2022 dermate hoog dat het bestuur heeft besloten de tarieven te verhogen 
met de gemiddelde loonstijging.  
 
Wij ontvingen dit jaar een donatie van de Stichting Cultuurfonds Nico en Zingra Nagtegaal-Geerts 
voor de aanschaf van informatieborden op de begraafplaats. Hiervoor zijn wij zeer erkentelijk. 

 

Administratie 
 
Voor de aanschaf van een nieuw adminisstratiesysteem is er een proefconversie gedaan met het 
programma BegraafplaatsLite van TroBit. Dit is een systeem voor kleine begraafplaatsen.  
Het systeem is sober maar heeft voor ons voldoende mogelijkheden. Ook grafaktes kunnen worden 
opgemaakt. Extra’s zoals rouwbrieven, liturgieën, etc. kunnen niet worden ingevoerd. Dat kon in ons 
huidige systeem wel. Hoewel er in de praktijk weinig met deze documenten gebeurt, is besloten om 



deze toch te digitaliseren en op te slaan in de cloud, ook in de toekomst, zodat ze deel uit blijven 
maken van de digitale administratie en ons “culturele erfgoed”.  

 

Beheer 
 
In dit verslagjaar waren er 8 begravingen, waarvan 3 uit reservering. Er waren 10 reserveringen, 6 
van partners en 4 nieuwe reserveringen. Er werd 1 urnengraf in gebruik genomen en er waren 2 
asuitstrooiingen.  

 
De opsplitsing van de taken van de beheerder blijkt in de praktijk heel goed te werken.  
In een goede afstemming zijn de taken verdeeld waarmee het takenpakket werk voor beiden  
uitvoerbaar is. 
 
Onze vrijwilligers zijn zeer kostbaar voor ons. Ook dit jaar konden wij weer rekenen op hun inzet en 
enthousiasme. Mede dankzij hen ziet de begraafplaats er altijd verzorgd uit en kunnen we de kosten 
van het onderhoud beheersbaar houden. Wij zijn hen daarvoor zeer dankbaar. 
Helaas is de groep wel wat kleiner geworden. Door de vergrijzing is het moeilijk om nieuwe 
vrijwilligers te vinden.  
Daarom wordt onderzocht welke mogelijkheden er voor ons zijn om professioneel onderhoud te 
laten uitvoeren, en de kosten daarvan. Al een aantal jaren wordt daarvoor een financiële reservering 
gedaan.     

 

 

 

Bestuur van Stichting Protestantse Begraafplaats De Roosdoncken 
Januari 2023 

 
 
 


