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In 2017 is het betuur bezig geweest met het voorbereiden en realiseren van een
verharde parkeerplaats aan de Okkenbroekerveldweg. Tevens is er weer een afrastering
langs het perceel aangebracht aan de zijden van de openbare weg en langs het
landweggetje. Er zullen nog rododendrons geplant worden achter de parkeerplaats, hier
is nog geld voor over uit de begroting van aanleg verharde parkeerplaats.
De officiële ingebruikname was op vrijdag 22 september jl. waarvoor o.a. alle leden
waren uitgenodigd. Dhr. Wiebe van Ens heeft de opening verricht. Ruim 40 genodigden
woonden de ingebruikname bij.
De oude waterbron naast het oude huisje gaf onvoldoende goed water. De
beregeningsslangen slibden dicht. In het najaar is er een nieuwe bron gepulst.
Samen met Jan Nijland is er beplantings plan gemaakt voor de punt en de perken
erachter richting nieuwe huisje. Er is reeds goede zwarte grond en mest ingebracht bij
goed weer worden de planten erin geplant.
Aart heeft de digitale registratie van de graven verder uitgewerkt met o.a. geboorte- en
sterfdata en hier en daar een foto. In het publicatie bord zal een overzicht van de graven
op de begraafplaats geplaatst worden ook wordt er een overzicht gemaakt wie waar is
begraven in een map/boekje.
Binnenkort zal er bij elk nieuw graf een naamplaatje geplaatst worden.
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:
2018: Aart Evers niet herkiesbaar en Ria Klein Lebbink
2019: Gerrit Haverslag.
2020: Hans Toorneman en Marian Jansen
Het bestuur heeft in 2017 8 maal vergaderd.
Op 31 december 2017 telde onze vereniging 248 leden.
In 2017 zijn zes leden overleden en heeft één lid zijn lidmaatschap opgezegd.

Er zijn vier graven verkocht, er waren zeven begrafenissen en één urn bijzetting.
In de jaarvergadering van 9 maart 2017 is besloten de grafrechten voor 2018 met 2 %
te verhogen. ( afronden op 5 euro)
Tarieven 2018:
Contributie: ongewijzigd: € 7,50 per persoon
*

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

Overledene:

leden

niet leden

0-2 jaar

€ 180

€ 180

3-17 jaar

€ 385

€ 385

18 jaar e.o.

€ 690

€ 895

*

Bijzetten urn: ongewijzigd, € 220

*

Grafdelven ( 1 op 1) door factureren:

*

Grafonderhoud: enkel graf: € 50 / jaar, dubbelgraf: € 75 / jaar.

ongewijzigd: € 560

Dank je wel!
Het bestuur wil bij deze alle vrijwilligers hartelijke danken voor hun inzet !
Beheerder:
Hans Haverslag, tel. 0570-551313.
Hij is het eerste aanspreekpunt voor onze vereniging na een overlijden.

