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BELONINGSBELEID
Bestuursleden ontvangen geen beloning
FINANCIËN

BESTUURSVERSLAG 2017
STICHTING KERKHOF OVERWEERSEPOLDERDIJK
Geschiedenis
Langs de Overweersepolderdijk, nummer 24, in Purmerend, ligt het historische kerkhof dat in 1874
werd aangelegd. Hier vonden vele overledenen, hun laatste rustplaats. Na opening van de nieuwe
Algemene Begraafplaats aan de Purmerweg, werd dit kerkhof gesloten en raakten de neoromaanse
kapel en de graven in verval. Ook werden er vernielingen aangericht.
In 1998 besloot de gemeente Purmerend de kapel en het monumentale toegangshek op de
gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. Om deze prachtige historische locatie niet verloren te
laten gaan, werd in 2004 de Stichting Kerkhof Overweersepolderdijk opgericht, die de restauratie ter
hand nam. De stichting heeft het eigendom en beheer van het katholieke kerkbestuur overgenomen.
Doel
Het doel van de stichting: de begraafplaats in de oorspronkelijke staat terug te brengen, te
onderhouden en er een openbaar toegankelijk rust- en wandelgebied van te maken.
Om dat te bereiken, moest de kapel gerestaureerd worden, de tuin grondig opgeknapt en nieuw
grind op de paden worden aangebracht. Voorts moesten de grafstenen schoongemaakt, rechtgezet,
opgeknapt worden en het toegangshek gerestaureerd.
Verwezenlijkt
Het voorgaande overziende, mag worden vastgesteld dat de belangrijkste doelstellingen, die de
stichting zich gesteld had, zijn gehaald. Daarnaast is er een urnenmuur gemaakt en zijn er
urnengraven geplaatst. April 2009 is het kerkhof officieel geopend.
Van het Bisdom Haarlem en de Gemeente Purmerend, is toestemming gekregen voor het opnieuw
doen van teraardebestellingen op de, nog ongeveer 30, lege plekken van de begraafplaats. Het juiste
aantal lege plekken is grotendeels in kaart gebracht.
Om de genoemde toestemming te verkrijgen, moesten de statuten van de Stichting worden
aangepast en moest de naam in R.K. Stichting Kerkhof Overweersepolderdijk worden gewijzigd.
In 2017 heeft er één teraardebestelling, vier bijzettingen in de urnenmuur en vijf bijzetting(en) in de
urnenkelder plaatsgevonden, alsmede twee asverstrooiingen. De teraardebestelling, bijzettingen en
asverstrooiingen zijn alle betaald, alsmede zijn er aanbetalingen gedaan voor reserveringen. Voor de
Stichting is dit financieel een goed resultaat.
Door het organiseren van kunstexposities, probeert het stichtingsbestuur verder inkomsten te
verwerven en het historische kerkhof in de aandacht te houden. In het afgelopen jaar, 2017, zijn er
twee exposities van twee maanden geweest, waarbij verschillende kunstenaars hun werk hebben
getoond. Het betrof sieraden, foto’s, en werk van beeldende kunstenaars en kunstschilders.
Ook is er buiten de kapel, op de begraafplaats, een doorlopende expositie van beelden van
verschillende kunstenaars geweest.

Buiten de twee langdurige exposities, is er een wintertentoonstelling georganiseerd. Hieraan deden
28 exposanten, van verschillende disciplines, mee. Ook zijn er in juni, juli en augustus, nog twee
kortlopende exposities geweest. Eén daarvan was een drie weekendenexpositie van de familie Vlaar.
Deze was georganiseerd in verband met het 12½-jarig bestaan van de stichting. Het betrof beelden,
schilderijen en glas in lood werk. Er werden ook demonstraties gegeven van hoe het werk tot stand
komt. Tevens is er een loterij gehouden, hetgeen tot een positief financieel resultaat heeft geleid.
In verband met het 12½-jarig bestaan is er voor alle vrijwilligers van de stichting een gezellige avond
met een hapje en een drankje georganiseerd.
Verder is de jaarlijkse poëzie- en taalmiddag weer gehouden en is er een muzikaal optreden geweest.
Tevens is er, in december, een kerstexpositie met verbeeldingen van engelen geweest.
Tijdens de Open Monumentendagen zijn er rondleidingen gegeven. Hiervoor was veel belangstelling;
deze zijn dus voor herhaling vatbaar.
De jaarlijks terugkerende Allergedachtenisavond, in oktober, was ook weer drukbezocht en had
wederom ruim 400 bezoekers getrokken.
Tijdens exposities zijn de kapel van vrijdag tot en met zondag van 13.00 tot 17.00 uur en de
begraafplaats dagelijks van 10.00 uur tot 17.00 uur toegankelijk. Het aantal bezoekers in 2017
bedroeg 1375 personen, dit nog weer afgezien van de bezoekers tijdens de winterexpositie, poëzieen taalmiddag, het muzikale optreden, grote kunstopeningen, kortlopende exposities,
Allergedachtenisavond en Allerzielen. De 1375 bezoekers zijn uitgesplitst in:
- 1208 bezoekers voor de exposities in combinatie met begraafplaatsbezoek en
- 167 bezoekers voor uitsluitend de begraafplaats.
Met het uitnodigen van kwalitatief goede kunstenaars, alsmede met de steun van vrijwilligers, die
tijdens de expositietijden zoveel mogelijk aanwezig zijn, probeert het stichtingsbestuur de huidige
opzet te handhaven. Vrijwilligers houden voorts het kerkhof in goede staat.
Door stormschade zijn er enkele bomen omgewaaid en verwijderd.
Vanwege verzakking van de kapel, is in 2017 begonnen met een funderingsonderzoek. Half januari
2017 zijn er zes meet- en twee referentiepunten aangebracht. In juli is er wederom een meting
gedaan. De voorlopige uitslag is dat er duidelijk een verzakking van jaarlijks 3 mm plaatsvindt.
Toelichting financieel resultaat
De netto exploitatieopbrengsten zijn ten opzichte van 2016 met circa € 3.000 gestegen. Deze stijging
is vooral toe te rekenen aan de toename van de donaties. Het resultaat is met name hierdoor
verbeterd ten opzichte van 2016, maar blijft met een verlies van € 9.569 nog onder het gewenste
niveau.

De omzet inzake de teraardebestellingen en het bijzetten van urnen wordt in de resultatenrekening
toegerekend over een periode van 10 tot 20 jaar, maar wordt wel geheel ontvangen in het jaar
waarop deze dienstverlening heeft plaatsgevonden. Dit heeft tot gevolg dat ultimo 2017 nog circa €
62.000 aan vooruitontvangen bedragen is opgenomen die over een periode van 10 tot 20 jaar in de
resultaten zullen vrijvallen.
De liquide middelen zijn vrijwel gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar ondanks het negatieve
resultaat ad € 9.569. Dit is vrijwel geheel het gevolg van de afschrijvingen ad € 6.857, waartegenover
geen aflossingsverplichtingen bestaan, en de toename van de vooruitontvangen bedragen ultimo
2017 met € 3.083 in vergelijking met vorig jaar.
Toekomst
Uitsluitend voor het vergroten van de naamsbekendheid, heeft het stichtingsbestuur besloten om
kunstexposities te blijven organiseren. Vanwege de tegenvallende inkomsten, het tekort aan
vrijwilligers en de verhoudingsgewijs hoge kosten, blijft het aantal exposities voor 2018 beperkt tot
twee, met een tussenpauze tijdens de vakantieperiode. Wel worden in die periode andere
activiteiten georganiseerd, zoals een taal-en poëziemiddag, een creatieve dag, een concert en
weekendtentoonstellingen. Eind 2018 wordt, afhankelijk van het resultaat van het afgelopen jaar,
mogelijk besloten om het aantal exposities verder te beperken. Vanwege het succes van de
Allergedachtenisavond, blijven wij deze jaarlijks organiseren. Naarmate het kerkhof bij een groter
publiek bekend wordt, wordt verwacht meer inkomsten door teraardebestellingen, asverstrooiingen
en het bijzetten van urnen te zullen verwerven.
Door het bestuur is voor 2018 besloten om buiten, op de begraafplaats, geen beelden meer te
exposeren. De reden hiervan is dat er in 2017 schade aan beelden was ontstaan, een daarvan door
stormschade en een ander door ontvreemding. Gezien de hoge kosten voor verzekering en het nog
daaraan verbonden eigen risico, is verzekeren financieel te risicovol en daarmee te belastend voor de
stichting. Er wordt daarom uitsluitend nog in de kapel tentoongesteld.
In verband met de verzakking van de kapel, zal het funderingsonderzoek nog verder doorgaan. Ook
zal, in samenspraak met het Hoogheemraadschap, de grondwaterstand onderzocht worden. Tevens
zal er een afspraak met de gemeente gemaakt worden in verband met mogelijke subsidieverlening.
In 2018 wordt er een plan van aanpak gemaakt om de grafmonumenten op te gaan knappen.
Wat de tuin betreft zijn er enkele bomen doodgegaan en deze zullen verwijderd worden.

Purmerend, 26 juni 2018

