Beleidsplan Vereniging Begraafplaats Okkenbroek
Vereniging Begraafplaats Okkenbroek
Bathmenseweg 61,
7434 PX Lettele
Kvk nr. 65530349

1. Inleiding
In dit beleidsplan legt de Vereniging Begraafplaats Okkenbroek haar
beleidsvoornemens neer. De aanleiding voor het schrijven van dit beleidsplan is de
oprichting van de Vereniging Begraafplaats Okkenbroek op 9 maart 2016 met als doel
het exploiteren, beheren en onderhouden van de begraafplaats.

2. Ontstaansgeschiedenis van de Vereniging Begraafplaats Okkenbroek
De Vereniging is op 9 maart 2016 opgericht. De aanleiding hiervoor was het afstoten
van de begraafplaats door de Protestantse Gemeente te Okkenbroek, vanwege de
fusie met de Protestante Gemeente te Bathmen.
Omdat de begraafplaats, aan de Okkenbroekerveldweg een belangrijk onderdeel van
de gemeenschap Okkenbroek en omgeving vormt en vanwege een maximale
betrokkenheid van de inwoners, is besloten de begraafplaats in een vereniging onder
te brengen.
Met de Protestante Gemeente te Okkenbroek is overeengekomen, dat de huidige
begraafplaats met alle rechten en plichten om niet zal worden overgedragen aan de
nieuwe vereniging.
Op dit moment zijn er ruim 600 graven en enkele urnengraven inclusief de
grafrechten. Ook is er nog een halve hectare cultuurgrond, die geschonken is met het
voorbehoud dat deze bestemd is voor de toekomstige uitbreiding van de
begraafplaats. Daarnaast wordt door de Protestantse Gemeente te Okkenbroek bij de
overdracht van de begraafplaats een startkapitaal meegegeven, ter hoogte van
€ 26.000,- bestaande uit gereserveerde gelden t.b.v. reeds afgekochte graven.
De vereniging wordt bestuurd door vrijwilligers en ook het onderhoud wordt door
vrijwilligers gedaan.

3. Organisatie Vereniging Begraafplaats Okkenbroek
Wat wil de vereniging?
Het doel van de vereniging is het beheren en exploiteren van de in Okkenbroek
gelegen begraafplaats en alles wat daarmee direct of indirect verband houdt.
De vereniging beoogt niet het maken van winst.
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Algemeen nut staat centraal !
Met de werkzaamheden van de vereniging wordt een algemeen belang gediend. De
vereniging heeft bij de belastingdienst een aanvraag ingediend om aangemerkt te
worden als algemeen nut beogende instelling in de zin van Algemene Wet inzake
Rijksbelastingen (AWR). Zodra de belastingdienst deze aanvraag honoreert, kan de
vereniging donaties ontvangen, die het voor de donateurs onder voorwaarden
mogelijk maakt de donaties fiscaal gefaciliteerd te laten plaatsvinden.

Wie zijn de bestuursleden?
Het bestuur van de vereniging bestaat op dit moment uit de volgende personen:
Voorzitter : Aart Evers, Breebroeksweg 9, 7434 RP, Lettele.
Secretaris/penningmeester: Hermina Bertha Johanna Grotentraast e.v. Jansen
Bathmenseweg 61, 7434 PX, Lettele.
Lid : Gerrit Antoon Haverslag, Reuskenweg 2A, 8112 PS, Nieuw Heeten.
Lid : Gerridina Maria Klein Lebbink, ’t Hoge Veld 3, 7435 PS, Okkenbroek.
Lid : Johan Toorneman, Molenstraat 7, 7683 VC, Den Ham.

Werkzaamheden van het bestuur
Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
De werkzaamheden zijn hieronder opgesomd (niet uitputtend):
- het werven van leden en vrijwilligers
- het ontwikkelen en vaststellen van een visie, beleid en strategie,
alsmede regelmatige evaluatie hiervan
- uitgifte en beheer van grafrechten van graven en urnen
- inning van contributiegelden
- het geven van leiding (aan de uitvoering van taken)
- het vertegenwoordigen van de vereniging
- zorg dragen voor behoud en beheer van het vermogen
- bewaking en naleving statuten en huishoudelijk reglement
- voorbereiden en voorzitten vergaderingen
- onderhouden interne en externe kontakten
- beheren van financiële administratie
- zorg dragen voor jaarlijks verslaglegging (financieel en bestuurlijk)
- afdoen van schriftelijke correspondentie en besluiten
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4. Activiteiten Vereniging Begraafplaats Okkenbroek.
Wat zijn de activiteiten van de vereniging?
De hoofdactiviteiten van de vereniging zijn erop gericht het onderhouden en
exploiteren van de begraafplaats met de daarop aanwezige grafmonumenten
voetpaden en groenvoorzieningen met maximale inzet van vrijwilligers.
Vanwege de recente oprichting zal het werven van leden voor de vereniging één van
de belangrijkste beginactiviteiten zijn.
Voor de aankomende jaren wil de vereniging naast exploitatie en onderhoud van de
begraafplaats zich ook gaan inzetten voor het verwerven van financiële middelen om
bovenvermelde doelen te kunnen blijven verwezenlijken.

5. Financiële uitgangspunten van de Vereniging Begraafplaats Okkenbroek.
De financiële uitgangspunten:
Van de gemeente ontvangt de vereniging jaarlijks een subsidie, in 2016 € 2.000,-.
Samen met de jaarlijkse inkomsten uit de verkoop van grafrechten (3-4 graven),
de maximale inzet van vrijwilligers en een vermogen van ongeveer € 26.000,-,
denkt de vereniging de exploitatie van de begraafplaats veilig te kunnen stellen.
Jaarlijks wordt van de leden een contributie geheven om in eerste instantie de kosten
van de vereniging voor vergaderingen, informatievoorziening voor de leden en
dergelijke te kunnen bekostigen.

De wijze waarop het vermogen tot stand komt
Het vermogen van de vereniging bestaat uit een startkapitaal van € 26.000,
bestaande uit gereserveerde gelden t.b.v. reeds afgekochte graven, dat door de
Protestantse te Gemeente Okkenbroek bij de overdracht van de begraafplaats zal
worden meegegeven. Voor zover de vereniging haar vermogen niet direct aanwendt
ter nastreving van haar doelstelling zal zij dit vermogen op een goed renderende
spaarrekening plaatsen of beleggen in fondsen waarbij het koersrisico grotendeels
wordt afgedekt. De bestuurders ontvangen geen beloning noch een
onkostenvergoeding voor hun diensten.

Boekjaar en jaarrekening
In de jaarvergadering brengt het bestuur zijn verslag uit over de gang van zaken in de
vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en
lasten met een toelichting voor aan de algemene vergadering. Deze stukken worden
ondertekend door de bestuurders. De financiële stukken zullen worden
gecontroleerd door een accountant dan wel een kascommissie van tenminste twee
leden, die geen deel van het bestuur mogen uitmaken.
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