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Jaarverslag 2016
Op 9 maart is de Vereniging Begraafplaats Okkenbroek opgericht, om de begraafplaats
over te nemen van de Protestantse Gemeente te Okkenbroek.
Het doel van de vereniging is het beheren en exploiteren van de begraafplaats zonder
enige vorm van winstbejag met een maximale inzet van vrijwilligers.
Begin juni gingen vrijwilligers op pad om leden ter werven. Dit had een heel mooi
resultaat: we hebben eind dit jaar ruim 240 leden. Ap en Dirkje Haverslag waren de
eerste twee leden die zich aanmelden. Rechthebbenden die niet in de buurt wonen
moeten nog worden aangeschreven.
Het bestuur is aan de slag gegaan om een en ander te regelen.
Zo hebben wij de ANBI status aangevraagd en gekregen, een website opgezet via
okkenbroek.net, ook hebben wij een huisnummer aangevraagd en zijn we lid geworden
van de Landelijke Organisatie Begraafplaatsen. Bij omliggende begraafplaatsen hebben
wij geïnformeerd hoe een en ander geregeld was. Het beheersreglement (van de kerk) is
doorgenomen en aangepast.
Bij de begraafplaats, Okkenbroekerveldweg 9A, is een publicatie bord geplaatst waar wij
mededelingen en eventueel een verzoek tot opsporen van de rechthebbende van een
graf kunnen plaatsen.
Als voorlopig beheerder is aangesteld: Gerrit Haverslag, tel. 0572-321331.
Hij is het eerste aanspreekpunt voor onze vereniging na een overlijden.
Op 2 november 2016 hebben wij de begraafplaats op naam gekregen. Notaris Kuipers is
hiervoor speciaal naar de kerk van Okkenbroek gekomen. De week erop gingen de vrijwilligers weer op pad om de welkomstbrieven bij de leden te bezorgen. Tevens zorgen zij
ervoor dat alle incasso formulieren (miv 2017) werden opgehaald en dat de contributie
voor 2016 werd voldaan.
Van de gemeente Deventer hebben wij toestemming gekregen om verharding langs de
weg te maken, zodat er beter geparkeerd kan worden bij de begraafplaats.
Bij de Reko hebben wij een offerte opgevraagd. Voor het benodigde zand om de sloot te
dichten zullen enkele paden op de begraafplaats verhard worden.
Bij Vredenhof, WijDeventer en het Rabo Coöperatiefonds hebben wij subsidie/een
bijdrage aangevraagd. Van de Bazaar Okkenbroek hebben wij, begin november, een
bijdrage van € 1200,- ontvangen. Waar mogelijk zullen onze eigen vrijwilligers werk
verrichten. Er moet als eerste gesnoeid worden.

De volgende tarieven zijn vast gesteld:
*

Contributie : € 7,50 per persoon

*

Grafrechten, 20 jaar, voor zowel een particulier- als urnengraf:

Overledene:

leden

niet leden

0-2 jaar

€ 175

€ 175

3-17 jaar

€ 375

€ 375

18 jaar e.o.

€ 675

€ 875

*

Bijzetten urn: € 220

*

Grafdelven ( 1 op 1) door factureren:

€ 560

Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar. Bestuurders
treden af volgens een door het bestuur opgesteld rooster. Een tussentijds benoemde
bestuurder neemt op het rooster de plaats van zijn/haar voorganger in. Een volgens het
rooster aftredend bestuurder is onmiddellijk en onbeperkt herbenoembaar.
Het rooster van aftreden:
2017: Hans Toorneman en Marian Jansen
2018: Aart Evers en Ria Klein Lebbink
2019: Gerrit Haverslag.
Op 31 december 2016 telde onze vereniging 246 leden.
In 2016 zijn drie leden overleden en hebben twee leden hun lidmaatschap opgezegd.
Er zijn vijf graven en één urnengraf verkocht.
Het bestuur heeft in het eerste jaar 19 maal vergaderd.
Nieuwe beheerder:
Per 1 maart 2017
wordt Hans Haverslag, tel. 0570-551313, de beheerder van de begraafplaats.
Hij is dan het eerste aanspreekpunt voor onze vereniging na een overlijden.

