
Beleidsplan Stichting RK Begraafplaats Bergweg Velp 2015-2025 

Inleiding 

De RK begraafplaats Velp is sinds 1874 in gebruik en was tot 2014 een RK 
begraafplaats en behoorde in die hoedanigheid tot de Eusebiusparochie in Arnhem.   

Op 14 april 2014 is de ‘stichting RK Begraafplaats Bergweg Velp’ opgericht.            
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder RSIN of          
fiscaal nr. 853928174. 

De begraafplaats is gelegen aan de Bergweg  te Velp (Gld). 

Doelstellingen 

De stichting heeft tot doel het beheer en de exploitatie van de voormalige RK 
Begraafplaats gelegen aan de Bergweg te Velp, waaronder het in stand houden van 
de historische graven die daar vanaf 1874 zijn ingericht, door middel van het 
verrichten van alle noodzakelijke handelingen, die daarmee in de ruimste zin 
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

Deze doelstellingen zijn gebaseerd op de geformuleerde doelstellingen zoals 
vastgelegd in de oprichtingsstatuten van 14 april 2014. 

Bestuur 

Het bestuur van de stichting bestaat uit vijf leden.Ten tijde van het vaststellen van 
het onderhavige beleidsplan bestaat het bestuur uit de volgende personen: 

Voorzitter:               dhr. B.J.M. Ruijling 

Vice voorzitter:        dhr J.H.C. Erren 

Secretaris:               mevr. P.E.C. Peters-Buurman 

Penningmeester:     dhr. L.P.J. Erren 

Lid:                           mevr. C.W.M. Buurman 

 

Beloningsbeleid 

Bestuursleden en vrijwilligers verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis 
zonder hiervoor enige vergoeding te ontvangen. 



Financiën 

De financiële administratie wordt gevoerd door de penningmeester. Hij is 
verantwoordelijk voor het tijdig factureren en het betalen van de nota’s. 

Tevens zorgt hij ervoor, dat bij aankoop van een graf en bij afkoop van het 
onderhoud, een daarvoor bestemde voorziening wordt getroffen, zodat ook in de 
toekomst de stichting aan haar verplichtingen kan blijven voldoen. 

Instrumenten 

Het bestuur tracht de doelstellingen te bereiken door:  

1. Onderhoud van de begraafplaats in algemene zin 
2. Onderhouden c.q. restaureren van oude grafmonumenten waar geen 

rechten meer op rusten 
3. Bijhouden en beheer grafregister 
4. Archiefonderzoek 
5. Begeleiding bij begrafenissen c.q. urnenbijzettingen 
6. Voeren van een deugdelijke financiële administratie  
7. Toezicht op de begraafplaats  
8. Het genereren van inkomsten door middel van het uitgeven van graven, 

urnennissen en urnengraven 
9. Het werven van fondsen, subsidies en vrijwillige bijdragen 

De graven/urnengraven en urnennissen worden voor minimaal 10 jaar en maximaal 
20 jaar uitgegeven, verlenging van deze termijnen is mogelijk. 

Reeds bestaande graven waarvan de termijn is verstreken en waar geen rechten 
meer op rusten, zullen zo veel mogelijk in stand worden gehouden, mits hierop een 
monument is geplaatst, dit conform onze doelstelling tot het behoud van het 
historisch karakter van de begraafplaats.  

Graven zonder grafrechten waarop geen grafsteen of andere bedekking op aanwezig 
is, kunnen opnieuw worden uitgegeven. 

De exploitatie berust bij het bestuur van de stichting die ondersteund wordt door 
vrijwilligers die hiervoor eveneens geen vergoeding voor ontvangen. Het grote 
onderhoud wordt uitbesteed. 

Velp, november 2015 

	  


