ANBI
De Stichting staat bij de Belastingdienst geregistreerd als een cultureel
"Algemeen Nut Beogende Instelling" (ANBI).
Het belang hiervan is dat de giften, die wij ontvangen, aftrekbaar zijn voor de inkomsten- of
vennootschapsbelasting.
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BESTUUR
Het bestuur in 2019 bestond uit:
Mevrouw M. E. M. Los, voorzitter

De heer C. M. Vlaar, penningmeester
De heer B. Jonk, secretaris
De heer J. M. van der Linden, bestuurslid
De heer C. A. Sierman, bestuurslid

BELONINGSBELEID
Bestuursleden ontvangen geen beloning
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STICHTING KERKHOFOVERWEERSEPOLDERDUK
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 wordenen 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 2019 hebben er éénteraardebestelling en twee bijzettingen in de urnenmuur plaatsgevonden.
Alsmede is er één reservering voor een graf geboekt. Voorts zijn er twee verlengingen voor de
urnenmuur en is er één verlenging voor een urnengraf in rekening gebracht. Tevens is er één vlinder
voor in de vlinderboom verkocht en twee naamplaatjes voor op de herdenkingsplaquette. De
teraardebestelling, bijzettingen, verlengingen, vlinder en naamplaatjes zijn alle betaald, alsmede is er
een aanbetaling gedaan voor de grafreservering. 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, 2019, zijn er
twee exposities van ongeveer twee maanden geweest, waarbij verschillende kunstenaars hun werk

hebben getoond. Het betrof, sieraden, foto's en werk van beeldende kunstenaars en
kunstschilders.

Buiten de twee langdurige exposities, is er voor de zevende keer een wintertentoonstelling
georganiseerd. Hieraan deden een flink aantal exposanten, van verschillende disciplines, mee. Deze
werd bezocht door een flink aantal bezoekers. Een mooi resultaat mede door de verkoop van soep
en warme dranken.

Ook zijn er in juni en juli kortlopende exposities geweest. Eén daarvan was een expositie met werk
van mensen met een beperking.
In mei is er, voor het eerst, een uitvaartmarkt georganiseerd. Standhouders met o. a. urnen,
lijkwades, sieraden en tevens een drukkerij, bloemist, uitvaartondernemingen en dergelijke. Ook zijn
er rondleidingen gegeven.
Verder is er, in de kapel, een optreden van een blokfluitensemble geweest en is de jaarlijkse
poëzie-en taalmiddag weer gehouden.
Voor de tweede keer heeft de begraafplaats als gastlocatie voor de kunstroute van Purmerend
meegedaan en hebben verschillende kunstenaars hun werk in de kapel geëxposeerd.
Tijdens de Open Monumentendagen zijn er rondleidingen gegeven. Hiervoor was veel belangstelling.
De jaarlijks terugkerende Allergedachtenisavond, in oktober, was ook weer druk bezocht en had
wederom ruim 400 bezoekers getrokken.
Tijdens exposities is 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 2019
bedroeg 969 personen, dit nog weer afgezien van de bezoekers tijdens de winterexpositie, poëzieen taalmiddag, het muzikale optreden, grote kunstopeningen, kortlopende exposities alsmede
Allergedachtenisavond en Allerzielen. De 969 bezoekers zijn uitgesplitst in:
787 bezoekers voor de exposities, in combinatie met begraafplaatsbezoek en
182 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.
Dit jaar zijn er ook weer enkele dode bomen verwijderd. Voorts zijn ernestkasten voor verschillende
soorten vogels geplaatst.
Vanwege de verzakkingvan de kapel, is reeds in 2017 begonnen met een funderingsonderzoek. Door
metingen is er een goed beeld verkregen van de totale verzakking. Het is een zeer verontrustende
situatie. Bij enkele aannemers is offerte aangevraagd om de fundering aan te pakken. Eind 2019 zijn
de werkzaamheden begonnen. De fundering is hersteld, de kelder uitgegraven en er is een nieuwe
vloer gelegd.

Toelichting financieel resultaat

De netto exploitatieopbrengsten zijn ten opzichte van 2018 met circa 2. 400 toegenomen. Deze
toename is vooral toe te rekenen aan de toename van de opbrengsten met betrekking tot de
urnenmuur en de grafrechten. Door de toename van de netto exploitatleopbrengsten en de afname
van de onderhoudskosten is het negatieve resultaat met circa 7. 300 afgenomen tot een bedrag van
8. 303.
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 2019 nog circa
77.000 aan vooruitontvangen bedragen is opgenomen die over een periode van 10 tot 20 jaar in de
resultaten zullen vrijvallen.
Ondanks het verlies van 8. 303, zijn de liquide middelen toegenomen met circa 5. 300. Dit is vrijwel
geheel het gevolg van het toegenomen aantal bijzettingen en grafrechten die in 2019 in hun geheel
zijn ontvangen. Hierdoor zijn ook de vooruit ontvangen bedragen toegenomen met 9.340.
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 2020 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
weekeinde tentoonstellingen. Eind 2020 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.
Op verzoek van de vrijwilligers wordt vanaf 2020 besloten om de openingstijden, tijdens exposities,
te verkorten naar 16. 00 uur in plaats van 17. 00 uur.
De herstelwerkzaamheden in de kapel zullen verder in 2020 plaatsvinden. Zoals een keukenblok en
een nieuwe toilet plaatsen alsmede een nieuwe tegelvloer. Tevens zal er een afspraak met de
gemeente gemaakt worden met het oog op mogelijke subsidieverlening.
In 2020 wordt er een plan van aanpak gemaakt om de grafmonumenten te gaan opknappen.
Wat de tuin betreft, wordt er in 2020 een inventarisatie gedaan met betrekking op de
groenvoorziening op de begraafplaats. Het is de bedoeling om een bedrijf aan te stellen dat adviseert
en helpt met het onderhoud voor de komende tien jaar.

Purmerend, 14 juli 2020
M. E. M. Los, voorzitter

C. M. Vlaar, penningmeester

