
 

 

 
 
 

 

stichting voor funerair erfgoed 
en cultuur in Valkenswaard 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 inmiddels het vijfde jaar in het bestaan van de 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. 
 

Het bestuur 

Het bestuur van de stichting is sinds de oprichting in 2012 niet veranderd en bestaat 
uit:  R.T.M.M. van Dijk, voorzitter 
 W.L.P. Coolen, secretaris 
 H.C.M. Toussaint, penningmeester 
 
 

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. 
 
 

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 plechtigheden op 4 mei  en 17 september 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 
Advisering aanvraag vergunning grafmonument 
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 
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gemeentelijke begraafplaatsen 2012’ zoals deze door het college van B & W zijn 
vastgesteld. In het verslagjaar werden 5 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.  
Inmiddels is er een nieuw bestemmingsplan van kracht. Aan de bij voorkeur beoogde 
situering werd echter geen medewerking verleend van de zijde van de gemeente. 
 
Contacten met de vrijwilligers. 
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 19 december werd weer de inmiddels traditionele 
eindejaarsbijeenkomst gehouden bij café De Oranjeboom in Dommelen. 
 

 
Continuïteit 
Geconstateerd kan worden dat de gemiddelde leeftijd van de vrijwilligers gestaag 
groeit.  
Om gezondheidsredenen moest een van onze vrijwilligers zich in het verslagjaar 
terugtrekken. De continuïteit van het onderhoud aan de grafmonumenten en de 
daarvoor inmiddels opgebouwde en benodigde expertise moet voldoende worden 
gewaarborgd. Het bestuur wil daarom gaan werken aan de werving van nieuwe, 
jongere vrijwilligers zodat er ook voldoende tijd is om niet alleen de benodigde 
kennis over te brengen, maar ook om te bezien of nieuwe krachten qua 
persoonlijkheid passen binnen de groep. 
 
 

Financie n 

In financiële zin was het een gezond jaar voor de stichting hetgeen mag blijken uit 
het volgende overzicht. 
 

JAARREKENING 2017 
 
Uitgaven  
 
Bestuurskosten: 
 kosten administratie, repro, representatie  € 128,17 
 
Onderhoud / materialen: 
 benodigde materialen ten behoeve van de 
 instandhouding van de grafmonumenten € 90,10 
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Vrijwilligers: 
 algemeen w.o persoonlijke beschermingsmiddelen  € 10,45 
   
Coherentie: 
 Eindejaarsbijeenkomst van alle medewerkers van 
 de stichting € 126,84
 Eindejaarsbedankpresentje € 175,00  
 
Website: 
 kosten provider € 63,82 
 
Bankkosten: 

kosten Rabobank
1
 € 150,35 + 

 
Totaal aan uitgaven 2017: € 744,73 
 
Inkomsten 
Gemeente Valkenswaard 

factuur d.d. 31-7-2017 factuurnummer 2017.01 
vergoeding beheer/onderhoud Begraafplaats 2017 € 1500,00 

 
Totaal aan inkomsten 2017: € 1500,00 
 
Totaal positief saldo over het boekjaar 2017 € 755,27 
 

 
Fonds bijzondere projecten 

eerste storting, tegelijk ook het saldo €    2592.69 
 

 
SAMENVATTING: 

Alle financiële zaken / transacties worden per bank uitgevoerd. Het banksaldo vormt 
daarom het totale financiële saldo van de stichting. 
 

Banksaldo NL85 RABO 0171 6815 41 EUR: 
01-01-2017 €  3.252,42 

31-12-2017   €  4.092,69 
dat is opgebouwd uit: 
Algemene reserve € 1250,00 
Fonds bijzondere projecten €  2592,69 
Reservering vrijwilligers (“fooienpot”) € 250,00 
 
 

Toelichting 
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 één formele bijeenkomst geweest (d.d. 29-12-2017) vanuit 
het bestuur samen met de vrijwilligers, om de vrijwilligers nadrukkelijk te bedanken 
voor al hun vrijwillige werkzaamheden.   
  

                                                           
1
 Bankkosten vallen hoger uit, omdat de Rabobank de regeling vergoedingskosten medio 2016 

heeft ingetrokken. 
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Algemene reserve 
De uitgaven op grond van de overeenkomst met de gemeente kunnen fluctueren 
terwijl de werkzaamheden voor een vast jaarlijks bedrag zijn aangenomen. Het is 
daarom noodzakelijk een algemene reserve in stand te houden.  
 
Fonds bijzondere projecten 
Het beleidsplan van de stichting voorziet niet alleen in de reguliere instandhouding 
van het monumentale deel van de Oude Begraafplaats, maar ook in projectmatige 
activiteiten. Deze projecten hebben altijd betrekking op de doelstelling van de 
stichting zoals die is vastgelegd in de notariële stichtingsakte, dus binnen de 
gemeente Valkenswaard. In dit verband werd vorig jaar een bijdrage beschikbaar 
gesteld voor het kunstwerk bij het herinneringsbos op de begraafplaats Eikenhof. 
Een volgend project waar de stichting zich voor wil inzetten is de realisering van een 
klokkenstoel op de Oude Begraafplaats. 
Met ingang van dit boekjaar is daarom een afzonderlijk fonds ingesteld, zodat in het 
vermogen van de stichting een onderscheid wordt gemaakt in een algemene reserve 
om fluctuaties in de reguliere uitgaven te kunnen opvangen en een fonds om 
specifieke projecten te kunnen financieren. 
 
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 afgedragen aan de stichting.  
De stichting stort deze gelden vervolgens op de stichtingsrekening, maar deze gelden 
worden gereserveerd voor extra/aparte activiteiten voor al onze vrijwilligers.  
De reservering i.v.m. extra/aparte activiteiten voor al onze vrijwilligers is per 31-12-
2017 als volgt opgebouwd: 
€ 165,00 (opbrengsten t/m 2016 ) + € 85,00 (opbrengst 2017) = € 250,00 
 
 

Public relations 

Ten aanzien van de public relations was het een rustig jaar. Maar een onderwerp als 
het onze kán ook niet altijd in de schijnwerpers staan. Regelmatigheid is echter wel 
van belang om de voeling van en met de gemeenschap van met name Valkenswaard 
te onderhouden. 
In dit verband zijn de contacten met de plaatselijke VVV ook belangrijk. In het 
voorjaar werd daarom voor alle medewerkers van de VVV een lezing met rondleiding 
verzorgd. De belangstelling bleek dusdanig groot dat twee sessies nodig bleken. 
 
Positieve publiciteit kwam er ook naar aanleiding van het verplaatsen van een ijzeren  
kindergrafkruis. Bij een bezoek van mevrouw Dixon-Rijkers uit Australië aan de Oude 
Begraafplaats kwam het graf van haar jong overleden broertje ter sprake. Het graf 
kon worden getraceerd. Als jong gezin emigreerde het Valkenswaards gezin in 1956 
naar Australië, het graf van overleden zoontje Wim achterlatend. Bij elke gelegenheid 
van bezoek aan Valkenswaard komt zij ook naar het graf van Wim. 
Een naamloos grafkruis werd vervolgens door ons van de nodige belettering voorzien 
en op het graf geplaatst. 
Het leverde een mooi artikel op in het Eindhovens Dagblad van 30 september 2017. 
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Rondleidingen 

Een begraafplaats met vooral plaatselijke betekenis is geen topattractie!  Gemiddeld 
mogen dan ook maar enkele rondleidingen en/of lezingen over het onderwerp 
worden verwacht. In het verslagjaar zijn er niettemin twee rondleidingen door ons 
verzorgd. 
 
 

Educatie 

Een van onze doelstellingen zoals verwoord in het beleidsplan, is educatie op het 
gebied van de het funerair erfgoed en cultuur. Tot op zekere hoogte speelt dat 
aspect een rol in diverse contacten naar buiten toe. 
Maar in dit verslagjaar werd expliciet aandacht besteed aan deze doelstelling door 
mee te werken aan een activiteit van de Were Di scholengemeenschap. 
Voor de brugklas werd voor het vak ‘Expansio’ op 12 september een  

cultuurhistorische wandeling gemaakt 
langs diverse cultuurhistorisch 
belangrijke plekken in Valkenswaard. 
De vier groepen deden ook de Oude 
Begraafplaats aan waarbij wij in de 
gelegenheid waren in een klein half 
uur iets te vertellen.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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. De website was echter zowel inhoudelijk als technisch toe aan 
vervanging. In 2015 is daarom een begin gemaakt met de volledige vervanging van de 
site.  
In het voorjaar van 2016 kon de bouw van de nieuwe website worden afgerond en 
online worden gezet. Tegelijk werd de op de site geboden informatie aanzienlijk 
uitgebreid.  
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De website geeft ook de mogelijkheid van 
dynamiek in de communicatie en vormt 
een voortdurend punt van aandacht. 
Sommige pagina’s of artikelen konden 
door voortschrijdend inzicht worden 
aangepast, enkele onderwerpen konden 
ook worden toegevoegd. 
Uit terugkoppelcontacten met gebruikers 
blijkt dat de website wordt gewaardeerd. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Klokkenstoel 

Met het sluiten van de Antoniuskerk aan de Eindhovenseweg komen er één of twee 
luidklokken beschikbaar: het eigen klokje en de klok van de voormalige Sint Jozefkerk 
die voor het gebouw in een museale opstelling staat. 
Ons bestuur heeft het initiatief genomen om zich te gaan beijveren voor de 
realisering van een klokkenstoel op de Oude Begraafplaats die bij begrafenissen of 
andere plechtigheden kan worden geluid. De klok van de Jozefkerk lijkt daarvoor de 
meest geschikte te zijn. 
In het verslagjaar is daarvoor een ontwerp gemaakt en met het parochiebestuur tot 
een principeoverkomst gekomen voor duurzaam bruikleen van de klok. 
Het bestemmingsplan gaf echter geen mogelijkheden tot de bouw van een dergelijk 
bouwwerk en een ontheffing behoorde juridisch niet tot de mogelijkheden. 
In het verslagjaar werd echter de procedure gestart voor herziening van het 
bestemmingsplan Valkenswaard-Noord, het plan waarin de Oude Begraafplaats is 
opgenomen. Van de gelegenheid tot inspraak heeft ons bestuur dan ook gebruik 
gemaakt om voor te stellen de planologische regels zodanig aan te passen dat de 
bouw van een klokkenstoel mogelijk wordt gemaakt.  
Inmiddels is de juridische basis aanwezig om een klokkenstoel te kunnen bouwen. 
 

  



 

statutair gevestigd te Valkenswaard secretariaat: de Borchgravestraat 29 
KvK reg. 54606004 5503 SE   Veldhoven 
bank: Rabo rek. 1716.81.541 E-mail: info@opdenrosheuvel.nl 
IBAN: NL85 RABO 0171 6815 41  website: www.opdenrosheuvel.nl 

 

8 

Tot besluit 

Het bestuur blikt met tevredenheid terug op het afgelopen jaar 2016. Er werd weer 
veel werk werd verricht, niet in het minst door onze vrijwilligers in het veld. 
 
aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 december 2018. 
 
Het bestuur 


