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Ontstaansgeschiedenis van de begraafplaats.
De begraafplaats is in 1906 ontstaan. De aanleiding hiervoor was de nieuwe bestemming
van het oude kerkhof aan de Lepelstraat na afbraak van de Waterstaatskerk.
De nieuwe begraafplaats werd destijds verdeeld in vijf klassen, een eerste, tweede, derde
en vierde klasse en een afzonderlijke klasse waar kinderen tot zeven jaar begraven
werden. De indeling van de klassen vond plaats op basis van financiële inbreng, hoe
hoger de klasse hoe duurder het werd.
Het terrein onmiddellijk vóór het kruis was bestemd voor geestelijken en religieuzen.
Achter het kruis was vroeger het terrein van de klasse drie en vier. De klassenindeling is
later afgeschaft.
In 1972 ging het beheer en onderhoud van de begraafplaats over in een stichting.
1. Visie en Missie
Visie
Het bieden van sfeervolle herdenkingsplaatsen voor verschillende vormen van lijkbezorging
tegen acceptabele kosten- nu en in de toekomst - en het op een respectvolle, zorgvuldige
en professionele wijze omgaan met nabestaanden, rechthebbenden, uitvaartondernemers
en steenhouwers.
Missie
De Stichting:
 gaat respectvol om met lijkbezorging en nabestaanden
 is bereikbaar en toegankelijk voor nabestaanden, uitvaartondernemers en
steenhouwers
 is flexibel; klantgericht
 heeft haar administratie op orde
 geeft duidelijke informatie
 hanteert reële tarieven
 onderhoudt de begraafplaats op een hoog niveau
 koestert bijzondere (cultuur)historische elementen
 zorgt voor tevredenheid over het aanbod voor lijkbezorging en de dienstverlening
 heeft oog voor de inrichting en het onderhoud van de begraafplaats
2. Doelstelling
De stichting heeft ten doel de begraafplaats met bomen, beplanting, hekwerk,
toegangspaden en de op de begraafplaats staande grafmonumenten duurzaam te
onderhouden en in stand te houden.
Deze onderdelen vormen een belangrijk onderdeel van het aanzien in de omgeving.
Daarnaast moet de stichting zorg dragen voor een goede administratie over de nog
bestaande grafrechten van de graven op deze begraafplaats. Dit is vertaald in de volgende 3
uitgangspunten. Deze komen overeen met de statutaire doelstellingen:
a. Het (doen) beheren en (doen) onderhouden van de graven en het
terrein van de R.K. Begraafplaats te Groenlo.
b. Het (doen) voeren van de administratie over de grafrechten van
de graven op de begraafplaats.
c. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het
bovenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen
zijn.

Het bestuur
Het bestuur, allen vrijwilligers, bestaat in 2020 uit de volgende personen:
De heer J.H.Harks
De heer H.H.B. Nijman
De heer M.H.J.Wijgerink
Mevrouw J.G.M. Reijrink - Heming
Mevrouw M.J.W.Stortelder - Heutinck

voorzitter
penningmeester
secretaris
bestuurslid
bestuurslid

Personele bezetting
De stichting heeft een fulltime begraafplaatsbeheerder in dienst
Daarnaast hebben wij een aantal vrijwilligers t.w. twee personen voor de administratie, één
voorloper en vijf mensen die helpen met het delven en sluiten van graven en verder bezig
zijn in het groen.
In de zomer van 2020 hebben een tweetal studenten op basis van jeugdloon gewerkt in de
groenvoorziening. Daarnaast werd een tijdlang een betaalde zzp’er ingezet die allerlei
werkzaamheden verrichtte, met name in het groen. Vrijwilligers krijgen een
vrijwilligersvergoeding. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het aantal gewerkte
uren en de inzet bij het delven en sluiten van graven.
De maximale vergoeding op jaarbasis was in 2020 € 1.700,00, e.e.a. conform de richtlijnen
van de belastingdienst.
Resultaten
De bijlage Overzicht begravingen laat zien dat er in 2020 het volgende gebeurde:
7 nieuwe graven uitgegeven
2 graven voor natuurlijk begraven uitgegeven en in gebruik genomen
10 bijzettingen gehad
8 urnengraven in de urnentuin uitgegeven
2 urnen in een bestaand graf geplaatst
7 asverstrooiingen met naamplaatje gehad
2 asverstrooiingen zonder naamplaatje gehad
1 grafreservering plaatsgevonden.
In 2020 werden 113 rechthebbenden aangeschreven, omdat het grafrecht per 31 december
2020 afliep. Er werd door rechthebbenden als volgt gereageerd:
Grafrecht verlengd met 5 jaar
36
Grafrecht verlengd met 10 jaar
22
Grafrecht verlengd met 20 jaar
15
Afstand van het grafrecht gedaan
34
Nog geen reactie op verzoek verlenging
6
Van hen die afstand hebben gedaan van hun rechten worden grafsteen/beplanting of andere
versieringen in de eerste helft van 2021 verwijderd.
Ontwikkelingen
Eind 2019 werd een veld voor natuurlijk begraven in gebruik genomen en in dat jaar werd het
eerste graf uitgegeven. Dit jaar werden opnieuw 2 graven uitgegeven en werd een
naastliggend graf gereserveerd. Het veld, ingezaaid met een 40-tal meest in de Achterhoek
voorkomende planten, was in de zomer een zee aan margrieten met daarnaast ook
vingerhoedskruid. De verwachting is dat in 2021 andere planten zich gaan manifesteren.
Er is ook belangstelling voor het in 2019 ingerichte nieuwe strooiveld.

Succesvol was de Lichtjesavond die wij in samenwerking met DELA in februari
organiseerden. Er kwamen ruim 800 bezoekers op af.
Schade
In september 2019 is er ingebroken in de werkplaats van de begraafplaats. Veel goed, maar
afgeschreven gereedschap werd ontvreemd. Daarnaast was er de nodige inbraakschade.
Eind 2020 was het proces-verbaal van de politie nog niet klaar. Dit rapport is nodig voordat
er bij de verzekering kan worden aangeklopt. Ter inbraakpreventie is de buitendeur
verstevigd, zijn er nieuwe lichtplaten in het dak aangebracht, is er een container aangeschaft
waarin het handgereedschap wordt bewaard en is er een alarmsysteem aangeschaft van
Feenstra.
Financiën
In 2020 is overgegaan tot deelnemen aan een postcoderoosproject, in het kader van de
energievoorziening. Er zijn een 10-tal certificaten aangeschaft bij Energie coöperatie
Groenkracht Groenlo. Op deze manier zijn wij wat energieaanschaf betreft, milieubewust
bezig. Bijkomend voordeel is, dat het uitgegeven geld goed rendeert t.g.v. belastingvoordeel.
Over 2020 is er financieel sprake van een zeer bescheiden winst. Een aantal deposito’s met
een redelijk rentepercentage liepen helaas af. De rentevergoeding op vermogen stelde in
2020 niets voor. Was het in het verleden zo, dat van de renteopbrengsten een deel van de
exploitatiekosten konden worden betaald, nu moet er al bijna worden ingeteerd op het eigen
vermogen. Lage renteopbrengsten van het vermogen en terugloop van begravingen zijn hier
debet aan.
Toekomstplannen
Het streven is het natuurlijk begraven beter onder de aandacht van de mensen te krijgen.
En niet alleen het natuurlijk begraven, wij willen onder het publiek ook aandacht gaan
schenken aan de begraafplaats in het algemeen. De teneur tegenwoordig is dat er méér voor
cremeren wordt gekozen dan voor begraven. Veelal worden de urnen later ook niet op de
begraafplaats ter aarde besteld. Hierdoor loopt de begraafplaats flink wat inkomsten mis.
Gemis aan inkomsten is er ook wanneer grafrechten niet meer worden verlengd en dat
hebben dit jaar 34 rechthebbenden gedaan. Dat is voor de stichting begraafplaats een
behoorlijke financiële aderlating. Dit proces van niet verlengen is al een aantal jaren aan de
gang. Als argument wordt vaak het onderhoud genoemd. Maar dat willen wij tegen een
vergoeding graag overnemen.
Het streven van het bestuur is de plaatselijke bevolking ervan bewust maken dat een
begraafplaats hoort bij de geschiedenis van een stad. Een plek om hen die zijn heengegaan
te herdenken. Een plek voor rust en bezinning. Om dat in stand te houden vraagt het de
betrokkenheid en daadwerkelijke deelname van velen.
Het bestuur is zich aan het bezinnen of de begraafplaats niet nadrukkelijker moet worden
opengesteld voor andersdenkenden. Het is nu al zo dat men niet perse belijdend katholiek
hoeft te zijn om er begraven te worden.
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0

0

0

0
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Natuurlijk Begraven
Bijzetting

Verlengingen 2020

Aangeschreven

113

Verlengd 5 jaar
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Verlengd 10 jaar
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6

