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Stichting R.K. Begraafplaats Groenlo



 

 

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 2021 uit de volgende personen: 
In augustus is er een wissel geweest van de secretaris. 
 
De heer J.H.Harks    voorzitter 
De heer H.H.B. Nijman   penningmeester 
Mevrouw M.G.A.W. Jans - Peeters secretaris 
Mevrouw J.G.M. Reijrink - Heming bestuurslid 
Mevrouw M.J.W.Stortelder - Heutinck bestuurslid 
 
Personele bezetting 
De stichting heeft een fulltime begraafplaatsbeheerder in dienst 
Daarnaast hebben wij een aantal vrijwilligers t.w. een persoon voor de administratie, één 
voorloper en vijf mensen die helpen met het delven en sluiten van graven en verder bezig 
zijn in het groen.  
Verder is er in 2021 een student, die op basis van jeugdloon regelmatig werkt in de 
groenvoorziening. 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 2021 € 1.800,-; e.e.a. conform de richtlijnen 
van de belastingdienst.  
 
Resultaten 
De bijlage Overzicht begravingen laat zien dat er in 2021 het volgende gebeurde: 
6 nieuwe graven uitgegeven 
3 graven voor natuurlijk begraven uitgegeven en in gebruik genomen 
14 bijzettingen 
1 urnengraf uitgegeven 
1 urn in een bestaand graf geplaatst 
4 as verstrooiingen met naamplaatje gehad 
4 as verstrooiingen zonder naamplaatje gehad 
3 grafreservering plaatsgevonden. 
 
In 2021 werden 130 rechthebbenden aangeschreven, omdat het grafrecht per 31 december 
2021 afliep. Er werd door rechthebbenden als volgt gereageerd: 
Grafrecht verlengd met 5 jaar    47 
Grafrecht verlengd met 10 jaar    21 
Grafrecht verlengd met 20 jaar    14 
Afstand van het grafrecht gedaan  40 
Nog geen reactie op verzoek verlenging   8 
 
Van hen die afstand hebben gedaan van hun rechten worden grafsteen/beplanting of andere 
versieringen in de eerste helft van 2022 verwijderd. 
 



 

 

Ontwikkelingen 
Eind 2019 zijn we het gesprek aangegaan met de Islamitische gemeenschap te Groenlo om 
te bezien of er mogelijkheden zijn een deel van de begraafplaats te reserveren voor het 
Islamitisch begraven. Door corona heeft dit nog niet tot een concreet resultaat geleid. 
Het Natuurlijk begraven veld, heeft een goede bloei gekend met veel diversiteit. Eind 2021 
hebben we het contract met van Ginkel, die de groei en aantal gewassen controleerde, 
opgezegd. Vooralsnog gaat de beheerder het zelf bijhouden. 
 
De Lichtjesavond die wij in samenwerking met DELA organiseren is in 2021 door corona niet 
doorgegaan. 
 
In september hebben we de aanpassing van de statuten (1972), doorgevoerd naar de WBTR 
(Wet Bestuur Toezicht en Rechtspersonen) regelgeving. De statuten worden in januari 2022 
ter tekening en passering bij de notaris voorgelegd. 
 
In de eerste helft van 2021 zijn de bomen gesnoeid en zijn veel sparren en struiken 
verwijderd. Vervolgens zijn er nieuwe sparren en struiken geplaatst. Ook is er veel gras 
gezaaid, waar de graven geruimd zijn. Dit geeft een mooi en strak aanzien en beperkt het 
wieden van onkruid op die plekken. 
 
Financiën  
In 2021 is de energieleverancier / ontvanger van het postcoderoosproject, in het kader van 
de energievoorziening failliet gegaan. Er zijn een 10-tal certificaten aangeschaft bij Energie 
coöperatie Groenkracht Groenlo. Ondertussen is een andere energieleverancier gevonden. 
 
In 2021 is er financieel sprake van een beperkt verlies. De rentevergoeding op vermogen in 
2021 was negatief. Er wordt gekeken of het maisveld naast de begraafplaats overgenomen 
kan worden om de huurpenningen te innen, hetgeen een beter rendement geeft dan de 
huidige rente op de tegoeden. 
 
Toekomstplannen 
Buiten de gesprekken met de Islamitische gemeenschap zijn er verder geen concrete 
plannen. 
 
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 op het gebied van de vrijwilligers en bovenal een 
extra persoon bij de administratie (lastenverdeling en continuïteit borgen). 
 
 
 



 

 

BIJLAGE  
 
 OVERZICHT 
BEGRAAFPLAATS   2018 2019 2020 2021   

    totaal totaal totaal totaal   

Nieuwe graven   9 10 7 6   

Natuurlijk Begraven     1 2 3   

Bijzetting   10 19 10 14   

Urnentuin   2 8 8 1   

Bijzetting in 
urnentuin   0 0 0 1   

Bijzetting urn in graf   2 3 2 4   

Strooiveld + 
naamplaatje   3 7 7 4   

Asverstrooiing   3 3 3 4   

Columbarium   0 0 0 0   

Bijzetting 
columbarium   0 0 0 0   

Gereserveerd   0 2 1 3   

 
 

Verlengingen 2021 

Aangeschreven 130 

Verlengd 5 jaar 47 

Verlengd 10 jaar 21 

Verlengd 20 jaar 14 

Afstand 40 

Nog geen reactie 8 

 


