
 

Inleiding 

Met dit beleidsplan maakt het bestuur de beleidsvoornemens 
van de stichting Protestantse Begraafplaats Oud-Loosdrecht 
bekend voor de periode van 2022 – 2026. De stichting heeft ook 
een website waarop informatie over de begraafplaats te vinden 
is.  Voor achtergrondinformatie maar ook actuele informatie zoals het reglement en de tarievenlijst 
verwijzen wij naar de website.  

Op de huidige plek wordt al meer dan 175 jaar begraven. De stichting die nu de belangen behartigt 
van de Stichting Protestantse Begraafplaats Oud-Loosdrecht is in 2018 opgericht en heeft zich ten 
doel gesteld1: “het beheren en exploiteren van in de gemeente Wijdemeren te Oud-Loosdrechtsedijk 
230a gelegen begraafplaats en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe 
bevorderlijk kan zijn”.  De aanleiding voor de oprichting van deze stichting was de samenvoeging van 
de Hervormde Gemeente Oud- en Nieuw-Loosdrecht en daarmee de buiten gebruik stelling van het 
kerkgebouw in Oud-Loosdrecht.    

De kerk in Oud-Loosdrecht en de begraafplaats “achter de kerk” zijn altijd met elkaar verbonden 
geweest. Met de oprichting van de stichting voor de begraafplaats Oud-Loosdrecht was het 
noodzakelijk om de kerk en de begraafplaats ook fysiek te scheiden.  
De renovatie van het “Brandspuithuisje” tot een algemene ruimte voor de begraafplaats en de bouw 
van een berging op het terrein van de begraafplaats stonden in de jaren hiervoor centraal. 

Naast dit beleidsplan zijn bij de oprichting van de stichting statuten vastgesteld. In deze statuten die 
op onze website (linkje ) te vinden zijn, staan ook regels hoe te handelen, bijvoorbeeld hoe het 
bestuur dient te vergaderen en te besluiten. Dergelijke regels en gedragingen worden niet nog een 
keer in het beleidsplan opgenomen als een dergelijk onderdeel van de statuten geen beleidsruimte 
bevat.  

Uiteraard houden wij ons aan wet- en regelgeving en indien nodig wordt het beleidsplan hierop 
aangepast. Tijdens het opstellen van dit plan trad de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen in 
werking. Voor dit beleidsplan had dit geen gevolgen alleen de statuten dienden aangepast te 
worden.  

Organisatie 

Het bestuur van de Stichting Begraafplaats Oud-Loosdrecht is verantwoordelijk voor het beheer van 
de begraafplaats. 

 Zij stuurt via één van de leden de onderhoudsploeg aan. Deze groep bestaat hoofdzakelijk 
uit vrijwilligers.  

 Voor een aantal zaken wordt professionele ondersteuning ingehuurd. 
 Zorgt voor het realiseren van begraafmogelijkheden. 

 
                                                             
1 Vastgelegd in de statuten van de stichting. Deze zijn te vinden op onze website. 



(Sub)doelen 

Naast de in de statuten vastgelegde verplichtingen heeft het bestuur 
nog en aantal doelstellingen geformuleerd om hieraan uitvoering te 
geven.  

 Het financiële beleid is gericht op het in stand houden van de 
stichting.  
In het verleden zijn eeuwigdurende verplichtingen aangegaan. 
Tegenwoordig worden verplichtingen aangegaan voor maximaal 
20/ 25 jaar met de mogelijkheid tot verlenging. Het doel van de 
stichting is om voldoende liquide middelen voor de toekomst te 
reserveren opdat onderhoud gecontinueerd kan blijven. Onze financiële verantwoording is 
open en transparant. Binnen de gestelde termijn worden de jaarrekening  en begroting op de 
website gepubliceerd. Jaarlijks informeren wij het College van Kerkrentmeesters van de 
Hervormde Gemeente Loosdrecht. 
 

 Het beheren van de gebouwen, paden en het groen op de begraafplaats.  
Het karakter van de begraafplaats dient behouden te blijven. De begraafplaats omvat drie 
verschillende gedeelten die verschillen van karakter. Op het oudste gedeelte staan de meest 
traditionele graven met grafstenen. Deze uitstraling houden we in ere. Het nieuwe gedeelte 
en het zo genoemde Vuntusveld zijn moderner van aard en hier zijn ook meer 
mogelijkheden. Hier bevindt zich ook het strooiveld en de urnenplekken.  
 

 Onderhoud van de graven  
Het betreft hier uitsluitend het uitvoeren van groot onderhoud bij en aan de graven en 
monumenten. Het onderhoud van een graf en/ of grafmonument is de verantwoordelijkheid 
van de rechthebbende.  
 

 Het voeren van een administratie met betrekking tot  grafrechten van de graven en de 
urnenplekken en de daarbij behorende lange termijn afkoop van algemeen onderhoud van 
de begraafplaats. 
 

 Het bestuur wil bij het uitvoeren van onderhoud het milieu zoveel mogelijk sparen en kiest 
daarvoor zoveel mogelijk apparaten en materialen die het milieu zo min mogelijk belasten. 
 

 

Beleidsvoornemens 

Sinds de oprichting van de Stichting en de sluiting van het kerkgebouw is het bestuur actief bezig 
geweest met de verbouw van het Brandspuithuisje en de bouw van een nieuwe berging. Uiteraard is 
het groenonderhoud al de afgelopen jaren gecontinueerd. Er is aandacht besteed aan het planten 
van bomen en het aanleggen van borders. Ook de komende jaren wil het bestuur hier ruim aandacht 
aan schenken. Hierbij hoopt het bestuur volop gebruik te kunnen maken van vrijwilligers met daarbij 
voldoende ondersteuning, voor met name het zwaardere werk en de professionele werkzaamheden. 



Het faciliteren van de begraafmogelijkheden; op de begraafplaats in Oud-
Loosdrecht is veel mogelijk.  Begraven op een traditionele manier maar 
ook het uitstrooien van as op het strooiveldje op de begraafplaats en het 
plaatsen van een asbus of urn in een urnengraf of urnenzuil is mogelijk. 
Ook is er inmiddels een mogelijkheid om een overledene op te baren in 
het Brandspuithuisje. Dit uiteraard in samenspraak met de beheerder van 
de begraafplaats en de begrafenisondernemer. Het Brandspuithuisje 
bevindt zich bij de entree van de begraafplaats. Het bestuur wil in de 
komende jaren meer bekendheid geven aan de mogelijkheden die er zijn. 

Het voeren van een degelijk financieel beleid en beheer van de financiën. In de statuten is 
opgenomen dat de Stichting geen winstoogmerk heeft en is ook in het bezit van een ANBI-status. 
Maar gezien de nog lang geldende verplichtingen zal het bestuur er alles aan doen om ook op lange 
termijn te kunnen voldoen aan deze verplichtingen. Tot op heden wordt er veel gewerkt met 
vrijwilligers. Het is niet zeker dat we daar in de komende jaren altijd op kunnen blijven teren. Daarom 
is het noodzakelijk om een financiële buffer te hebben waaruit zo nodig meer professionele krachten 
kunnen worden betaald. Er is een bestemmingsfonds langdurig algemeen onderhoud. Hier worden 
jaarlijks bedragen aan toegevoegd maar ook wordt er een nauwkeurig gecalculeerd bedrag aan 
onttrokken. Om dit bestemmingsfonds zo lang mogelijk in stand te houden zal actief naar 
mogelijkheden worden gezocht om financiën te creëren die in dit fonds gestort kunnen worden. 
Daarbij kan men denken aan het stimuleren van giften, indexering vanuit andere financiële middelen 
en indexering van de tarieven. Voor een gezond financieel beleid is het noodzakelijk om jaarlijks 
tarieven te indexeren.  

In de wereld van vandaag is PR onontbeerlijk. De komende jaren zullen we acties ondernemen  om 
meer bekendheid te geven aan de begraafplaats in Oud-Loosdrecht.  We volgen de ontwikkelingen 
op de voet en zijn ook aangesloten bij de brancheorganisatie LOB. De website wordt zoveel mogelijk 
actueel gehouden. De in 2021 ontworpen brochure zal zoveel mogelijk worden gebruikt voor pr-
doeleinden.  

De statuten bevat een aantal artikelen waarin de kaders zijn opgenomen met betrekking tot het 
bestuur. Het is van groot belang dat een goed gekwalificeerd bestuur de zeggenschap heeft over de 
begraafplaats. Betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel zijn talenten waarnaar gekeken zal 
worden bij de benoeming van bestuursleden. 

Jaarlijks zal het beleidsplan minimaal één keer per jaar op de agenda worden geplaatst om de 
beleidsvoornemens te monitoren. 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van  23 maart 2022. 

 

Voorzitter……………………………………….   Secretaris…………………………………………………. 

 


