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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 inmiddels het zevende jaar in het bestaan van de stichting. Het 
verslagjaar stond in het teken van het waarborgen van de bestaande activiteiten en 
uitbreiding van het bestuur. 
 
 

Het bestuur 

Per 1 januari van het verslagjaar heeft de voorzitter om persoonlijke redenen zijn 
functie neergelegd. 
De bestuursfuncties zijn bijgevolg als volgt gewijzigd: 

W.L.P. Coolen, voorzitter 
 H.C.M. Toussaint, penningmeester en secretaris ad interim 
Het is de bedoeling om een nieuwe secretaris aan te trekken. Omdat alle 
medewerkers van de stichting (zonder aanwijsbare reden overigens) allemaal man 
zijn, gaat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar een vrouw. Pas tegen het einde 
van het verslagjaar is het mogelijk gebleken een kandidaat te aan te trekken. 
Door de onderbezetting heeft het bestuur dit jaar helaas niet kunnen realiseren wat 
de bedoeling was. 
 
 

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. 
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Bij sommige monumenten blijkt 
pas bij nadere inspectie wat de 
werkelijke technische staat is. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eén al lang geleden geruimd grafmonument kon worden gereconstrueerd. Het 
betreft het graf van schoolmeester Piet Fasol, een man die ook veel heeft betekend 
voor het Valkenswaards maatschappelijk leven. Omdat indertijd niet werd 
toegestaan dat zijn overleden vrouw bij hem zou worden bijgezet hebben zijn 
nabestaanden (met tegenzin) zijn stoffelijk overschot laten overbrengen naar 
Eikenhof. De dekplaat van zijn graf is merkwaardigerwijs altijd bewaard gebleven. In 
overleg met de familie is een geschikte ‘donortombe’ gevonden en kon het graf op 
het monumentale deel worden gereconstrueerd. 
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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 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 
gemeentelijke begraafplaatsen 2012’ zoals deze door het college van B & W zijn 
vastgesteld. In het verslagjaar werden 11 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. 
 
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 17 december werd weer de inmiddels traditionele 
eindejaarsbijeenkomst gehouden bij café De Oranjeboom in Dommelen. 
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Continuïteit 
Nog altijd kan geconstateerd 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 werkt 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. Een van de acties bestaat uit het plaatsen van een advertentie op de 
vacaturebank bij Cordaad Welzijn. 
 
 

Huisvesting 

Een punt van zorg blijft de huisvesting op de begraafplaats.  
In overleg met ERGON-bedrijven, die het dagelijks beheer uitvoert voor de 
gemeente, is de regeling getroffen dat het lijkenhuisje geheel tot onze beschikking is 
gekomen om als werkruimte te kunnen dienen. 
Daarvoor moesten aan de binnenzijde de nodige bouwkundige aanpassingen worden 
uitgevoerd en de inrichting tot werkplaats worden verzorgd. Als stichting hebben wij 
dat werk geheel in eigen beheer en voor onze rekening uitgevoerd. 
Zodoende kunnen we nu beschikken over een goed geoutilleerde werkplaats. 
Een nieuw schaftlokaal met toilet is dringend noodzakelijk, zowel voor Ergon-
bedrijven als voor onze medewerkers. 
 
 

Financie n 

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

JAARREKENING 2019 
 
Uitgaven  
 
Bestuurskosten: 
 kosten administratie, repro, representatie €  122,70 
 
Onderhoud / materialen: 
 benodigde materialen ten behoeve van de 
 instandhouding van de grafmonumenten € 277,46 
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Vrijwilligers: 
 algemeen w.o persoonlijke beschermingsmiddelen  € -,-- 
   
Coherentie: 
 Eindejaarsbijeenkomst van alle medewerkers van 
 de stichting € 150,70
 Eindejaarsbedankpresentje € 200,00  
 
Website: 
 kosten provider € 62,92 
 
Bankkosten: 

kosten Rabobank € 139,17 + 
 
Totaal aan uitgaven 2018: € 952,95 
 
Inkomsten 
Gemeente Valkenswaard 

vergoeding beheer/onderhoud Begraafplaats 2019 € 1500,00 
Donaties  €  170,00 
 
Totaal aan inkomsten 2019: € 1670,00 
 
Totaal positief saldo over het boekjaar 2019 € 717,05 
 

 
Fonds bijzondere projecten 

saldo per 1-1-2019 €    2641,63 
storting per 31-12 -2019 €      674,35 
saldo fonds per 31-12-2019 €    3315,98 
 

 
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: 

01-01-2019 €  4171,63 
31-12-2019   €  4855,98 
dat is opgebouwd uit: 
 
Stichting 

Algemene reserve € 1250,00 
Fonds bijzondere projecten €  3364,68 

Vrijwilligers 
In beheer van vrijwilligers (“fooienpot”) € 241,30 
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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. 
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 met een maximum 
van € 1250,-.  
 
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. Eerder werd er een informatieplaquette geplaatst bij de 
oudste grafsteen in de Martinuskerk en een bijdrage beschikbaar gesteld voor een 
kunstwerk bij het herinneringsbos op Eikenhof. 
Een volgend project waar de stichting zich voor wil inzetten is de realisering van een 
klokkenstoel op de Oude Begraafplaats. 
Met ingang van vorig 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 die worden verzorgd door medewerkers van de 
stichting, worden door de bestuursleden en/of vrijwilligers van Stichting Op den 
Rösheuvel op vrijwillige basis gehouden en de inkomsten (“fooien”) daaruit worden 
beheerd door de stichting.  
De stichting stort deze gelden vervolgens op de stichtingsrekening, maar deze gelden 
behoren toe aan onze gezamenlijke vrijwilligers en blijven daarmee buiten de 
formele jaarrekening van de stichting.  
De reservering i.v.m. extra/aparte activiteiten voor al onze vrijwilligers is per 31-12-
2019 als volgt opgebouwd: 
€ 280,00 (opbrengsten t/m 2018 ) + € 10,00 (opbrengst 2019) = € 290,00 
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Rondleidingen / 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. Regelmaat is echter wel van 
belang om de voeling van en met de gemeenschap van met name Valkenswaard te 
onderhouden. 
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 werden twee rondleidingen verzorgd: één op verzoek van een 
particuliere groep en één voor oud-gemeentemedewerkers. 
 
 

Publiciteit 

Tegen het einde van het verslagjaar konden wij ons verheugen op een tweetal 
artikelen met een provinciaal en zelfs landelijk verspreidingsgebied. Landelijk betrof 
het een artikel in het decembernummer van de Terebinth, tijdschrift voor funerair 
erfgoed. Verder werd onze voorzitter gevraagd voor een persoonlijk interview in het 
winternummer van Brabants Landschap waarbij hij in de gelegenheid werd gesteld 
ook de focus te richten op het werk van de stichting en de Oude Begraafplaats in het 
bijzonder. 
 
 

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. 
 
In het verslagjaar werd voor de derde keer 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 10 september een wandeling met 
opdrachten gemaakt langs diverse cultuurhistorisch belangrijke plekken in 
Valkenswaard. De vier groepen deden ook weer de Oude Begraafplaats aan waarbij 
wij in de gelegenheid waren in een klein half uur iets te vertellen over de 
geschiedenis van het dorp en de begraafplaats in het bijzonder.  
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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 geeft ook de mogelijkheid van 
dynamiek in de communicatie en vormt 
een voortdurend punt van aandacht. 
 
Door omstandigheden kon dit jaar helaas 
weinig worden gedaan om de inhoud uit 
te breiden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
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. 
Intussen is het ontwerp gereed en is het bestemmingsplan aangepast. De volgende 
fase is de financiering met name de werving van externe fondsen. 
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Door de beperkte capaciteit van het bestuur moest dit onderwerp helaas tijdelijk 
worden geparkeerd. Het bestuur hoopt in de loop van 2020 de draad weer op te 
pakken. 

 
Tot besluit 

In het verslagjaar heeft het bestuur zich noodgedwongen primair moeten richten op 
invullen van de vacature van secretaris. Gelukkig is het bestuur erin geslaagd een 
kandidaat te vinden. Op proef (wederzijds) zal zij het komend jaar meedraaien als 
vrijwilliger ter ondersteuning van het bestuur. Blijkt de samenwerking succesvol dan 
zal zij formeel worden opgenomen in het bestuur in de functie van secretaris. 
Niettemin werd er weer veel werk verricht door onze vrijwilligers in het veld 
waarvoor wij hen dankbaar zijn. 
 
aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 30 juni 2020. 
 
Het bestuur 


