Hoi allemaal,
Zojuist uitgebreid gesproken met Piet Bos. Hij maakt onderdeel uit van de ”initiatiefgroep” die gaat
over de begraafplaatsen in Nieuwer ter Aa en Kockengen.
Ruim anderhalf jaar geleden is deze initiatiefgroep (bestaande uit 2 personen uit Nieuwer ter Aa en
3 personen uit Kockengen) begonnen met het doorrekenen van de mogelijkheid om beide
begraafplaatsen op rendabele wijze ter onderhouden onder een Stichting.
Deze inventarisatie is gestart in Oud Zuilen en Oudewater. Deze bleek positief.
Op basis van deze gedeelde ervaringen is er een concept begroting gemaakt:
•
Een begroting voor de komende 10 jaar op getailleerd niveau
Ø Cijfers te verwachten opbrengsten en kosten
Ø Groot onderhoud door Hoveniersbedrijf
Ø Klein onderheid door vrijwilligers
Ø Tarieven behouden uit 2016, met als doel om de tarieven te laten zakken de
komende jaren
Ø De inmiddels betaalde begraafrechten aan de gemeente worden naar rata
overgedragen aan de Stichting (start kapitaal)
Ø Overname bedraagt €1,- per begraafplaats, met als voorwaarde dat de Stichting
deze befraafplaatsen alleen kan verkopen aan de Gemeente Stichtse Vecht voor
hetzelfde bedrag
•
Een begroting van 25 jaar op globaal niveau
•
Over de bijhorende aula’s moet nog een besluit worden genomen.
De uitkomst van deze begroting is positief beoordeeld.
Waar staan zij nu als Stichting?
•
Er is een Stichting opgericht waarin het bestuur, met name de penningmeester, veel werk
zal verrichten. Het zittende bestuur zal worden gecontroleerd door een raad van toezicht.
•
Het betreft geen kerkelijke organisatie. Het blijven Algemene Begraafplaatsen.
•
De ontwerpstatuten liggen inmiddels klaar
•
Het regelement is geschreven
•
Zij kunnen starten binnen 3 maanden
Wat bieden zij aan Vreeland?
•
Zodra er een initiatiefgroep is opgericht in Vreeland komen zij graag assisteren en een
helpende hand bieden (begroting maken, opzetten Stichting etc)
•
Er bestaat geen interesse om de begraafplaats in Vreeland op te nemen in hun Stichting
Succes vanmiddag bij Regulier Overleg
Willem

