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Aan de grens van ’t aardsche leven 
vangt het ware leven aan; 

Daarom zij ons doel en streven 
naar dat leven op te gaan. 
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Inleiding 

 

Het verslagjaar was het tweede jaar in het bestaan van de jonge stichting. Het 
verslagjaar stond in het teken van het waarborgen van de bestaande activiteiten en 
een gestaag werken aan de verdere uitbouw op basis van het beleidsplan. 
 

De Oude Begraafplaats 

Sinds 2005 werkt een groep vrijwilligers aan het onderhoud van de monumentale 
grafmonumenten op de Oude Begraafplaats. Eerst werkte de groep direct onder de 
verantwoordelijke ambtenaar bij de gemeente, maar sinds de oprichting van de 
stichting ressorteren zij daaronder. In 2005 werd begonnen met een grote 
achterstand in het onderhoud. Met genoegen kan worden vastgesteld dat de 
achterstand nagenoeg is ingehaald.  
Niettemin is er volop werk aan de winkel. De vele bomen op de begraafplaats mogen 
dan wel erg belangrijk en waardevol zijn, maar het nadeel is dat de vervuiling van de 
grafmonumenten snel optreedt.  

 
In december ontstond 
schade ten gevolge van een 
storm. Door het 
uitscheuren van een grote 
tak uit een monumentale 
boom werd een 
grafmonument zwaar 
beschadigd. In verband met 
het afsluiten van water 
tijdens de winterperiode 
moest het herstel worden 
opgeschort tot het voorjaar. 
 

 
 
Lijst begravenen op de Oude Begraafplaats 
In het verslagjaar is een lijst gereed gekomen van alle begravingen zoals die bekend 
zijn op de Oude Begraafplaats. De lijst bevat ook veel namen van mensen wier graf al 
lang is geruimd. Het uitgangspunt voor de lijst wordt gevormd door de oudste nog 
bewaard gebleven registers van de protestantse gemeente en een veldinventarisatie 
van de gemeente uit 1968. Helaas is van de begraafregisters van de parochies niets 
overgebleven. (althans niet is gebleken dat er nog iets van over is) 
De algehele lijst is voor eigen gebruik van de stichting, maar het maatschappelijk doel 
wordt bereikt door op verzoek (kosteloos) inlichtingen te kunnen verschaffen. 
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Uitgebrachte adviezen 

Aan de gemeente Valkenswaard 
Tot de reguliere taak van de stichting behoort het adviseren aan de gemeente 
Valkenswaard ten aanzien van aanvragen voor vergunning tot het oprichten van een 
grafmonument. Deze adviesfunctie is vooral toegespitst op de Oude Begraafplaats. 
Toetsing vindt plaats op basis van de  ‘Regels voor grafbedekkingen op de 
gemeentelijke begraafplaatsen 2012’ zoals deze door het college van B & W zijn 
vastgesteld. In het verslagjaar werden 11 adviezen uitgebracht. Daarvan waren 2 
adviezen negatief. De overige waren zondermeer positief of positief onder 
voorwaarde. Het grootste aantal van de begravingen vond plaats in de vakken G-H-J 
met de staande grafstenen. De afwijzingen vonden plaats op het niet voldoen aan de 
bij verordening vastgestelde maatvoering. 
In sommige gevallen blijkt een aanvraag weliswaar te voldoen aan de regels, maar is 
tegelijk voor verbetering vatbaar. In zo’n geval brengt de stichting facultatief advies 
uit aan een aanvrager. In het verslagjaar is dat echter niet voorgekomen.  
 

Vrijwilligers 

In het verslagjaar kon wederom worden gerekend op de inzet van de vaste groep 
vrijwilligers die elke dinsdagochtend, mits de weersomstandigheden het toelaten, op 
de oude begraafplaats bijeenkomen om het nodige onderhoud te verrichten aan de 
monumentale grafmonumenten. 
Een punt van zorg blijft de huisvesting op de begraafplaats. De gemeente had 
plannen om die te vervangen en in onderling overleg werd een plan gemaakt dat 
echter bleef steken na een positief welstandsadvies. Door planologisch procedurele 
omstandigheden kon geen medewerking worden verkregen voor een 
omgevingsvergunning.  
Gestreefd wordt naar realisering bij de eerstvolgende bestemmingsplanherziening. 
 
Eindejaarsbijeenkomst. 
Het bestuur hecht veel waarde aan een goede teamgeest binnen de groep 
vrijwilligers en een goede communicatie tussen de groep en het bestuur. Op 
dinsdagmiddag 17 december werd daarom weer de inmiddels traditionele 
eindejaarsbijeenkomst gehouden bij café De Oranjeboom in Dommelen. 
De bijeenkomst werd voorafgegaan door een korte excursie naar de ruimte onder de 
kap van de St. Nicolaaskerk. 
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Financie n 

Inkomsten: 2013 
Onderhoudsbijdrage 2013 Gemeente Valkenswaard  € 1.500,00 
Lezingen en/of rondleidingen    €    115,00 
Verrekening Rabobank-kosten    €      29,28+ 
       € 1.644,28 
          
Uitgaven: 2013 
Totaal aan uitgaven        €  1.030,72- 
 
Eind resultaat 2013       €     613,56 
positief 
 
Het boekjaar 2013 kon zodoende met een batig saldo van € 613,56 worden 
afgesloten. 
 
Gesteld kan worden dat 2013 voor Stichting Op den Rösheuvel Valkenswaard in 
financieel opzicht een goed en gezond jaar is geweest.  
 
Jaarlijks zijn er de terugkerende materiaalkosten, secretariaatskosten, bankkosten en 
kosten ter stimulering en activering van onze zeer betrokken vrijwilligers.  
 
In het afgelopen jaar zijn er 2 bijeenkomsten geweest vanuit het bestuur samen met 
de vrijwilligers, om hen nadrukkelijk te bedanken voor al hun vrijwillige 
werkzaamheden. Daarnaast hebben al onze vrijwilligers eind december een 
cadeaubon ontvangen om onze dank voor al hun werkzaamheden nogmaals te 
onderstrepen. 
 
Algemene reserve  
Het beleidsplan voorziet niet alleen in reguliere, maar ook in projectmatige 
activiteiten. Dat betekent dat uitgaven aanzienlijk kunnen fluctueren. Het is daarom 
mede noodzakelijk te komen tot een opbouw van een algemene reserve, m.b.t. 
onderhoud en verdere consolidatie/restauratie van de verschillende 
grafmonumenten.  
Daarnaast wordt gestreefd om de uitstraling van het monumentale 
kerkhof/begraafplaats verder te doen uitbreiden middels de aanschaf van enkele 
beeldbepalende ornamenten. Zowel aanschaf als plaatsing vragen de nodige 
financiële middelen.       
 
Reservering t.b.v. extra/aparte activiteiten voor al onze vrijwilligers. 
De lezingen en/of rondleidingen, worden door de bestuursleden en/of vrijwilligers 
van Stichting Op den Rösheuvel  op vrijwillige basis gehouden en de inkomsten 
daaruit worden op vrijwillige basis afgedragen aan de stichting.  
De Stichting Op den Rösheuvel stort deze gelden op de stichtingsrekening maar deze 
gelden worden gereserveerd voor extra/aparte activiteiten voor al onze vrijwilligers. 
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Public relations 

Ten aanzien van de public relations was het een rustig jaar. In 2012 is er volop 
aandacht geweest rond de ondertekening van de overeenkomst met de gemeente.  
Aandacht in de media is mooi, maar overdaad schaadt ook; vandaar ook de 
terughoudendheid van het bestuur in het verslagjaar.  
 

Rondleidingen 

Op verzoek worden voor groepen rondleidingen verzorgd en voor groepen die 
uitgebreidere informatie op prijs stellen kan ook een lezing worden verzorgd. 
In het verslagjaar waren er rondleidingen op 10 september, 14 september en 13 
november. Twee keer betrof het een familiebijeenkomst en één keer een groep 
geïnteresseerde kennissen. 
Een middagvullend programma werd vrijdag 20 september verzorgd voor de 
Broederschap van de Handelse Processie. Na een lezing in café De Oranjeboom in 
Dommelen werd met twee gidsen een rondleiding over de Oude Begraafplaats 
verzorgd. 
 

De website 

Een belangrijke vorm van communicatie is ook de website van de stichting. Met de 
formele oprichting van de stichting is die ook op 1 februari 2012 ‘de lucht in gegaan’. 
 
In de loop van de maand november werden de statistische gegevens van de provider  
uitgelezen.  De resultaten staan hieronder aangegeven in een drietal tabellen / 
grafieken. 
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Op jaarbasis waren er ruim 2300 unieke bezoekers op een totaal aantal van ca. 9000 
bezoekers. Driekwart van de bezoekers komt dus minimaal één keer terug. Dat wijst 
erop dat de website wordt gewaardeerd. 

 
 
De bovenstaande grafiek / tabel geeft aan dat er in de ochtend veel wordt gekeken. 
Dat is opmerkelijk. Een reden zou kunnen zijn dat dit aantal vanuit het onderwijs 
komt of, nog plausibeler, dat relatief veel ouderen tot het publiek behoren. 
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Strikt genomen is het werkgebied de gemeente Valkenswaard. Omdat er weinig 
vergelijkbare organisaties in de regio actief zijn worden ook begraafplaatsen in de 
regio in de studies betrokken. Opvallend is het grote aantal downloads in Heeze en 
Leende. Geconcludeerd kan worden dat de publicatie van de artikelen in een 
behoefte voorzien. 

 

Tot besluit 

Met genoegen kijkt het bestuur terug op het tweede jaar van het bestaan van de 
stichting. Er is wederom met veel enthousiasme veel werk verzet. 
Het bestuur kijkt met tevredenheid naar het afgelopen jaar waarin is gebleken dat de 
stichting haar maatschappelijke functie heeft kunnen waarmaken. Zij is zich er van 
bewust dat de doelstellingen zoals verwoord in het beleidsplan verder reiken. Alle 
reden daarom om daaraan te blijven werken. 
 
 
aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 12 maart 2014, 
 
Het bestuur 


