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Inleiding  In 2018 is het achttien jaar gelden dat de Stichting tot Behoud van de Oude Begraafplaats 
Naarden is opgericht. Wat in 2000 begint met een initiatie van Ank Kooijman, is van groot en 
blijvend belang gebleken. Mede hierdoor kan de cultuurhistorische waarde van de Oude 
Begraafplaats worden behouden en versterkt. 
 
 Bestuursleden en vrijwilligers zijn actief met onderzoek, onderhoud en restauratie van de 
graven en het groen op de begraafplaats. Evenals voorgaande jaren is er veel waardering van 
bezoekers en andere belangstellenden voor de exposities, presentaties en rondleidingen die wij 
verzorgen tijdens Open Monumentendagen van de Begraafplaats. Ook de informatieochtend voor 
donateurs en belangstellenden in Hotel Jan Tabak wordt ieder jaar druk bezocht. 

 
Het afgelopen jaar 
 In 2018 is in lijn met het  convenant met de gemeente Gooise Meren vervolg gegeven aan 
de restauratie van graven en hekwerken. In nauwe samenwerking met de dienst 
begraafplaatsbeheer is op frequente basis overleg over het onderhoud van het groen en de te 
restaureren graven.  
 
Restauratie en herstel: 
- Drie oude houten grafstèles zijn voorzien van metalen frames aan de achterzijde. De stèles 

staan nu vrij van de grond waardoor verval van het hout, de onderzijde, tegengegaan wordt. 
De kopse kanten zijn geïmpregneerd om houtrot tegen te gaan. 
 

- In blok III zijn drie stèles gerestaureerd. De steenhouwer neemt  deze mee naar de werkplaats 
en na de werkzaamheden worden deze weer teruggeplaatst. Het blinkt nu wat maar over een 
tijdje, als het weer en de zon hun werk goed doen, komt de oude kleur terug. 

- Het Dudok van Heel grafmonument 
 Tijdens een rondleiding met de verantwoordelijke wethouder is door de stichting het belang 
van het monument onder de aandacht gebracht. Zij vond dat het een gezichtsbepalend 
monument is, dat een kans verdient gerestaureerd te worden. Inmiddels heeft de gemeente 
opdracht gegeven om een onderzoeksrapport te laten opstellen door een restauratie architect. 
Nu is het wachten op besluitvorming. 
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- Engeltje op het grafmonument Van Heurn 
Na een lange zoektocht is het gelukt het kapotgeslagen engeltje te laten 
reconstrueren en er een afgietsel van te laten maken.  
Burgemeester Han ter Heegde en Ank Kooijman hebben het officieel onthuld onder grote 
publieke belangstelling. Pers en lokale tv hebben hier veel aandacht aan besteed. 

 
Open Monumentendag en Donateurendag: 

Het thema van de Openmonumentendag 2018 was “Boeren Burgers en Buitenlui”. Op10 
september kwamen ongeveer vijftig mensen de begraafplaats bezoeken. In groepjes werden zij 
rondgeleid door bestuursleden. De bezoekers lieten zich ook informeren aan de hand van een 
speciale expositie die opgesteld was.  
In november was er weer de gebruikelijk Donateurendag in Hotel Jan Tabak. Dit jaar heeft het 
bestuur de aanwezigen geïnformeerd welke werkzaamheden in 2018 uitgevoerd zijn en welke op 
de rol staan voor de komende jaren. In 2019 wordt het herstel van het Van der Schroeff 
grafmonument in gang gezet. Het project is begroot op € 20.000,=. Met een gift uit het Rabobank 
coorporatiefonds kan er met de werkzaamheden gestart worden. Het bestuur doet graag een 
beroep op een ieder om naar draagkracht een extra donatie te doen om dit bijzondere monument 
weer in oude glorie te herstellen. 
  
Door de jaren heen helpt een vaste groep vrijwilligers de stichting en de gemeente om allerhande 
werkzaamheden goed te laten verlopen. Wij zijn veel dank verschuldigd aan al deze vrijwilligers, 
donateurs en subsidieverleners. Gezamenlijk maken wij het mogelijk de doelstellingen van de 
Stichting te realiseren het authentieke en bijzondere karakter van de Oude Begraafplaats te 
behouden. 

 
Inkomsten 
 Bij de Stichting staan 245 mensen ingeschreven. De groep is opgebouwd uit, 188 
donateurs en 57 belangstellenden. Van 138 donateurs hebben wij hun donaties mogen ontvangen. 
In 2018 ontving de Stichting een schenking van € 5.000,= uit het  Donatiefonds van Rabobank 
Gooi en Vechtstreek. Deze wordt aangewend om het Van der Schroeff grafmonument te 
restaureren. Verder ontvangt de Stichting een subsidie van € 3.000,= van de gemeente Gooise 
Meren. Deze is geoormerkt voor de restauratie  van kleine grafmonumenten. Verder zijn wij 
geheel afhankelijk van donaties en schenkingen. Voor de toekomst is het bestuur alert om nieuwe 
financieringsvormen te zoeken. 
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Baten en Lasten   2016 
 

BATEN 
Donateurs   3.237,50 
Schenkingen/subsidie   8.500,00 
Vergoeding klein onderhoud door wiedclub         375,00 
Rente          30,00 
Totale Baten    
  12.142,50 
  
LASTEN 
Uitvoeringskosten   1.036,11 
Restauratiekosten   5.138,14 
Totale lasten  6.201,25 

 
Overschot    5.941,25 
 
 
In totaal is een bedrag van €19.500 bestemd voor werkzaamheden die in 2018 en de 
daaropvolgende jaren worden uitgevoerd. Het overschot van € 5.941 wordt toegevoegd aan het 
bestaande vermogen, dat primo 2018 € 34.812 bedraagt en dientengevolge stijgt naar € 40.753. 
 
Een bedrag van € 5.000 is gereserveerd voor het realiseren van het Deelplan Grijs en  
€ 1.000 voor het noodherstel van beschadigde graven. De wiedclub ontvangt een vergoeding 
voor aanschaf van materialen die nodig zijn voor het onderhoud van graven van rechthebbenden. 
Daarnaast stellen enkele begunstigers hun diensten om niet beschikbaar. De jaarlijkse 
uitvoeringskosten hebben betrekking op abonnementen, website en druk- en portokosten. 
 

Groen 
 De wiedgroep is ook in 2018 weer een flink aantal zaterdagen actief geweest. De in de 
herfst en winter afgewaaide takken worden verwijderd en de graven, die wij als Stichting in 
onderhoud hebben, verzorgd. Zoals altijd voert de wiedgroep divers, klein onderhoud uit. 
Gelukkig is er het afgelopen jaar geen sprake geweest van stormschade aan graven of bomen. 
Samen met een medewerker van de gemeente maken wij ieder jaar een inspectieronde. De oude 
beukenhagen blijven steeds een punt van zorg. 
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Giften, schenkingen, legaten en erfstellingen 
 De Stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI). Een schenking of een legaat aan de Stichting is hierdoor aftrekbaar voor de 
inkomstenbelasting. De stichting is geen belasting verschuldigd over het geld dat zij ontvangt via 
giften, periodieke schenkingen, legaten en erfstellingen. Meer informatie hierover is te verkrijgen 
bij het secretariaat of bij notariskantoor  Mr. D. Doude van Troostwijk. 
       

Notariskantoor  Mr. D. Doude van Troostwijk        
Meerweg 17, 1405 BB Bussum                                         
Telefoon 035 - 7123237 

 
Bestuurssamenstelling in 2018 
 
De heer H.W. André de la Porte (voorzitter)  
Mevrouw A.S. Berkhout-Gerus  
De heer M.J. Hagen (penningmeester)  
Mevrouw A.P. Kooijman–van Rossum  
De heer S. Rotteveel  
Mevrouw S. Verloop-Postmus (secretaris)  
De heer J. de Vries 
 
 
Secretariaat 
 Van der Helstlaan 49, 1412 HH Naarden  
Telefoon: 035 - 69 41 310  
E-mail: oude.begraagplaats.naarden@gmail.com of sonja.verloop@planet.nl     
Bank (IBAN): NL57 RABO 0304491438  t.n.v. Stichting Oude Begraafplaats Naarden  
ANBI registratienummer: 8088.66.710 

 
 
 


