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Inleiding 

 

Het verslagjaar was het derde 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. Inmiddels zijn de achterstanden 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 2013 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. 
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Brits ereveld Luikerweg 

Het onderhoud van het Brits ereveld aan de Luikerweg wordt uitgevoerd door de 

beheerder, de CWGC (Commonwealth War Graves Commission). 

Voorafgaand aan de gebruikelijke plechtigheid op 4 mei hebben de medewerkers van 

de stichting (bestuur en vrijwilligers) de gedenkstenen ontdaan van los opgespat vuil. 

Inmiddels is dit een jaarlijks terugkerend gebruik geworden. 

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 6 adviezen uitgebracht.  
 
 

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. Het blijft wachten op de 
eerstvolgende herziening van het bestemmingsplan. Zolang daarop nog geen zicht is 
kan het onder de aandacht brengen van een budget bij de gemeente ook nog 
onvoldoende worden onderbouwd. 
 
Bedrijfsbezoek. 
Op dinsdag 11 februari 2014 is er een bedrijfsbezoek afgelegd bij de fa. Breti in 
Bladel. (steenhouwerij / grafmonumenten) 
Doel was om kennis te nemen van ontwikkelingen op het gebied van 
grafmonumenten /-ornamenten en tevens om kennis op te doen ten aanzien van 
technieken die verband houden met ons werk: de instandhouding. 
 
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 30 december werd daarom weer de inmiddels traditionele 
eindejaarsbijeenkomst gehouden bij café De Oranjeboom in Dommelen. 
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De vrijwilligers in actie. Elke dinsdagochtend zijn zij present op de 

begraafplaats om het nodige werk te verrichten. 
 

Nieuw initiatief 

De oudste grafsteen van 
Valkenswaard dateert van 1573 en is 
afkomstig van het graf van Maria van 
Schoor, een non van Agnetendal. 
De steen staat sinds een aantal jaren 
opgesteld in het portaal van de St. 
Martinuskerk in Dommelen. Echter 
anoniem zonder verdere toelichting. 
Het bestuur heeft het initiatief 
genomen om een plaquette met 
toelichting aan te brengen. 
Vanuit het kerkbestuur is daar 
instemmend op gereageerd. In de 
loop van 2015 hoopt het bestuur de 
plaquette te kunnen aanbrengen. 
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Financie n 

Inkomsten: 2014 
Vergoeding 2014 Gemeente Valkenswaard    € 1.500,00 
Donaties       €    100,00+ 
        € 1.600,00 
Uitgaven: 2014 
Totaal aan uitgaven       €    750,30- 
 
Eind resultaat 2014      €     849,70 positief 
 
Het boekjaar 2014 kon zodoende met een batig saldo van € 849,70 worden 
afgesloten. 
 
 
Gesteld kan worden dat 2014 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.  
 
Vanuit het bestuur wordt regelmatig op informele wijze contact gezocht en 
onderhouden met onze vrijwilligers. 
In het afgelopen jaar is er 1 formele bijeenkomst geweest (d.d. 30-12-2014) vanuit het 
bestuur samen met de vrijwilligers, om de vrijwilligers nadrukkelijk te bedanken voor al 
hun vrijwillige werkzaamheden.  
Onze vrijwilligers hebben 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 
beeldbepaalde ornamenten. 
Zowel aanschaf als plaatsing vragen de nodige financiële middelen.   
Dit alles dient nog nader te worden uitgewerkt.     
 
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 Valkenswaard op vrijwillige basis gehouden en de 
inkomsten daaruit worden op vrijwillige basis afgedragen aan de Stichting.  
De Stichting Op den Rösheuvel Valkenswaard stort deze gelden vervolgens op de 
Stichtingsrekening, 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.  
 
In het voorjaar kon een naamplaat van de stichting worden aangebracht op het 
infobord bij de ingang. Hiermee is de stichting met naam permanent zichtbaar 
geworden. 

 
 
 

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 was er een lezing met rondleiding op 16 oktober  voor het koor ‘Soli 
Deo Gloria’. 
Op 18 november heeft Piet Janssens een rondleiding verzorgd voor de vrouwen van 
de vrijwilligers. 
 
Een bijzondere rondleiding was er op 14 mei. Bisschop Hurkmans bracht een bezoek 
aan de parochie St. Willibrord en bezocht zodoende zowel Waalre als Valkenswaard. 
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Onderdeel van het bezoek aan Valkenswaard was ook een bezoek aan de Oude 
Begraafplaats. De bestuursleden Harrie Toussaint en Wil Coolen hebben de bisschop 
die werd begeleid door pastoor Felie Sporen, pastor Ed Mutsaerts en diaken Bas 
Leijten namens de stichting ontvangen en rondgeleid. De bisschop bleek zeer 
geïnteresseerd in de begraafplaats en het werk van onze stichting. Ton van Helvoort 
was ook aanwezig en schreef een artikel over het bezoek in het Valkenswaards 
Weekblad. 
 

 
Harrie Toussaint begeleidt bisschop Hurkmans en het pastoraal team. 

 
 

Samenwerking met de VVV-Valkenswaard 
Steeds meer blijkt de bijzondere waarde van de Oude Begraafplaats door te dringen 
in diverse geledingen waaronder de plaatselijke VVV. In het verslagjaar werd één 
keer een combi met de VVV gemaakt bij een cultuurhistorische rondleiding door het 
dorp. Het bestuur spreekt de hoop uit dat er meer mogen volgen. 
 
 

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’. 
 
De website vormt een eigentijdse manier van communicatie die inmiddels zijn nut 
heeft bewezen.  
 
In de loop van het jaar werd de studie naar de protestantse begraafplaats van 
Bergeijk afgerond en op de website gepubliceerd. 
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Tot besluit 

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 31 augustus 2015, 
 
Het bestuur 


