BELEIDSPLAN STICHTING PROTESTANTSE BEGRAAFPLAATS
2018 – 2028

Inleiding
De Stichting Protestantse Begraafplaats te Bergen op Zoom is opgericht op 18 december 1984. De
Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nr. 41104095. De
begraafplaats is gelegen aan de Marconilaan 2, 4622 RD te Bergen op Zoom.
MISSIE EN DOELSTELLINGEN
De activiteiten, die de Stichting Protestantse Begraafplaats ontplooit, zijn gebaseerd op de
geformuleerde doelstellingen zoals vastgelegd in de statuten van 18 december 1984, te weten het
beheren en onderhouden van de Protestantse Begraafplaats te Bergen op Zoom.
BESTUUR
Het bestuur van de Stichting bestaat tenminste uit drie en ten hoogste uit elf leden.
Ten tijde van het vaststellen van het onderhavige beleidsplan bestaat het bestuur uit de volgende
personen:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Beheerder:

drs. A. Petermeijer
drs. E.R. van der Geer
A.P. van der Kallen-Meijer
R.H.J. Franssen
C.J. de Klerck
drs. J. Petermeijer-ter Borg
T.H. Veenvliet
G. de Vries

Bestuursleden verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis zonder hiervoor enige vergoeding
te ontvangen.
FINANCIËN
De geldmiddelen van de Stichting Protestantse Begraafplaats bestaan uit:
1. Het stichtingskapitaal
2. Bijdragen, vergoedingen, subsidies en schenkingen
3. Toevallige baten en alle op andere wijze verkregen middelen.
BELEIDSVOORNEMENS
Aan de doelstelling van de Stichting Protestantse Begraafplaats wordt onder meer op de volgende
wijze uitvoering gegeven:
-

Het beheer van de Protestantse Begraafplaats Bergen op Zoom berust bij het bestuur van de
Stichting.

-

-

-

-

Het bestuur wijst een beheerder aan die de dagelijkse leiding over de begraafplaats heeft en
een opzichter-grafmaker die belast is met het onderhoud van de tuin van de begraafplaats
en de beheerder vervangt.
De administratie van de Protestantse Begraafplaats Bergen op Zoom berust bij het bestuur
van de Stichting. Het bestuur wijst een administrateur aan die de dagelijkse administratie van
de begraafplaats verzorgt.
Het bestuur is verantwoordelijk voor de wettelijke verplichting tot het voeren van een
administratie van de begraafplaats. De administratie bevat in ieder geval een register van alle
op de begraafplaats begraven lijken en bijgezette dan wel begraven asbussen met
vermelding van een registratienummer en een plattegrond van de plaats op de begraafplaats
waar zij begraven dan wel bijgezet zijn. Daarnaast bestaat er een nabestaandenbestand
grafrechten, waarin de namen en adressen van alle rechthebbenden en gebruikers worden
geregistreerd. In dit register worden ook de particuliere graven aangetekend die door het
bestuur wel zijn uitgegeven, maar nog niet gebruikt.
Het bestuur heeft een reglement vastgesteld, dat jaarlijks op actualiteit wordt bezien en
eventueel herzien.
Het geldende reglement maakt onderdeel uit van dit beleidsplan en het geldende reglement
wordt jaarlijks toegevoegd aan dit beleidsplan.

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering op 9 april 2018.

