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1. Verslag van het bestuur
1.1.

Jaarverslag 2012

Ook 2012 is voor de Stichting tot Instandhouding van Historische Begraafplaatsen in Tiel
en Omstreken een belangrijk jaar geweest. Het accent ligt daarbij vooral op de unieke
begraafplaats “Ter Navolging” aan de Lingedijk omdat het (letterlijk) ‘overeind’ houden
van dit Rijksmonument aller inzet vergt. Na de renovaties in de afgelopen jaren blijkt het
uiterst lastig om middelen te genereren om de talloze monumenten die dat behoeven te
restaureren. Een bijgestelde raming leert dat er meer dan € 300.000 nodig is om verder
verval te voorkomen. Bijkomende factor is dat het uitstellen van herstel en / of renovatie
al snel leidt tot een snel stijgende kostenfactor. Mede door de economische malaise is er
geen duidelijk perspectief op betere tijden.
Als voorbeeld mag dienen het Graf van Küthe dat in elkaar dreigt te zakken. Verder
uitstel zal leiden tot een verdubbeling van de kosten. Er is gestaag gevoerd overleg om
de restauratie mogelijk te maken.
Qua publieke belangstelling mocht de stichting niet klagen. Ook dit keer werden weer de
nodige belangstellenden getrokken tijdens de Landelijke Open Monumentendag. Vooral
de klassieke rouwkoets van Den Haan met de (kunststof) paarden er voor zorgde voor de
nodige aantrekkingskracht! Helaas zal het een van de laatste keren zijn dat de koets op
“Ter Navolging” kan prijken omdat de koets waarschijnlijk een definitieve plek zal krijgen
in het in Ommeren te realiseren Heemkundig Museum.
Het was verheugend een hele familie (met 3 generaties) met mogen ontvangen: zij
waren op zoek naar het graf van hun voorouders.
De waardering voor het vele werk van onze vrijwilligers bleek uit de overhandiging van
de D66-taart tijdens de ‘klus middag’: D66 afdelingsvoorzitter Wouter van Lidth de jeude
(waarvan vele voorouders overigens op “Ter Navolging” begraven liggen) overhandigde
aan stichtingsvoorzitter Christa Tydeman een heerlijke taart die vervolgens zorgde voor
de nodige energie!
Dankzij de inzet van ook dit jaar weer vele ‘klussers’ is er het nodige opgeknapt op de
begraafplaats. Tal van graven werden ontdaan van mos en onkruid en op een enkele
steen werden de letters ‘gezwart’.
In 2012 werd één Nieuwsbrief verspreid onder de Donateurs van de stichting en andere
belangstellenden. Het aantal donateurs bleef ongeveer gelijk.

Van belang is dat tijdens de klus middagen, in voor- en najaar, enkele grafstenen ‘boven
de aarde zijn gekomen’. Een enkele als geheel en een andere in brokstukken. Een enkele
steen was geregistreerd als ‘graf zonder steen’ en een andere steen was niet in de
grafadministratie en de plattegronden opgenomen.
In het verlengde daarvan is, niet voor het eerst, een start gemaakt met het realiseren
van een aansluiting tussen de (thans gemeentelijke) grafadministratie, die vooral
betrekking heeft op de ca. 1.200 graven op het noordelijke deel, en de ‘werkelijkheid’ op
“Ter Navolging”. Er is sprake van verschillende vormen van administratievoering
(gemeente en enkele organisaties die zich bezig houden met [historische]
begraafplaatsen) die vaak los van elkaar functioneren. Zo is er geen duidelijk overzicht
op alfabet. Door de invoering van een nieuwe nummering door de gemeente Tiel is het
nu de gelegenheid deze problematiek fundamenteel op te pakken en te zorgen voor een
goede ontsluiting voor het publiek. Naast deze registratie op alfabet zijn er nog enkele
zeker zo belangrijke andere trajecten gaande: het op foto vastleggen van alle graven /
grafteksten, het documenteren van achtergrondgegevens van hen die op “ter Navolging”
begraven liggen alsmede een volledig overzicht van allen die op “Ter Navolging”
begraven liggen. En dat zijn er wellicht enkele duizenden meer dan in de
grafadministratie zijn opgenomen!
Ook in 2012 werd met enige regelmaat, maar wel in een lage frequentie, overleg gevoerd
met de gemeente Tiel. de gemeente heeft tal van plannen met betrekking tot o.a. “Ter
Navolging”. Dat betreft de realisatie van de PIOBB (Plan voor Instandhouding en
Ontwikkeling van beschermde Begraafplaatsen), in 2010 vastgesteld door de
gemeenteraad en uit te voeren in de periode 2010 – 2020. In toenemende mate is
daarover vanuit de gemeente met de stichting gecommuniceerd, een aspect dat door de
stichting zeer wordt gewaardeerd.
In dat kader is de muur aan de noordkant van “Ter Navolging” aangepast aan de groei
van de (monumentale) bomen waardoor schade aan de muur én de bomen wordt
voorkomen. Daarnaast is er een Informatiekastje geplaatst om primair vanuit de
gemeente belanghebbenden (en belangstellenden) te informeren over voor hen relevante
zaken. Een belangrijk aspect is verder dat de gemeente inzicht probeert te krijgen in de
rechten betreffende graven. De verwachting is dat dit een proces van meerdere jaren zal
zijn. Totaal nieuwe ontwikkelingen zijn het bestemmen van het zuidelijke deel tot
‘asverstrooiveld’, het scheppen van ruimte van nieuwe graven en urnen op het
noordelijke deel en de mogelijkheid oude graven opnieuw te benutten. Vanuit de
stichting wordt er scherp op toegezien dat het historische karakter van “Ter Navolging” in
geen enkel opzicht de nadelige aspecten ondervindt van dit nieuwe beleid.
Tenslotte is een opzet ontworpen voor een lagere maaifrequentie betreffende de gazons.
In 2013 en 2014 zal hierover nader overleg plaats gaan vinden.
Op het bestuurlijke vlak vond een mutatie plaats in de functie van secretaris. Veronica
Sündermann besloot haar functie van secretaris neer te leggen en op termijn ook als
bestuurslid haar functie neer te leggen. Dat vanwege gewijzigde omstandigheden: de 3 e
levensfase zorgt voor een andere invulling van de weekends! Haar opvolger is Pierre van
der Schaaf, niet alleen actief als ‘klusser’ maar tevens iemand met voorouders op “Ter
Navolging”!

1. Jaarrekening
1.1.
Balans per 31 december 2012
1.1.1. Het vermogen bedroeg per 31 12 2012:

€ 2.345,44

1.2.
Rekening van baten en lasten over 2012
1.2.1. Baten:
€ 275,00
1.2.2. Lasten:
€ 303,73
1.2.3. Resultaat:
-/€ 82,81
1.3.
Toelichting op
1.3.1. De balans per 31 december 2012
1.3.1.1.
De hoogte van het eigen vermogen geeft qua solvabiliteit en
liquiditeit geen aanleiding tot wijziging van het financiële beleid
van de stichting.
1.3.2. De rekening van baten en lasten over 2012
Door een terughoudend uitgavenbeleid, dat zich vooral richtte op
het verzorgen van vrijwilligers tijdens de ‘klus middagen’ en de
instandhouding van de website is het verlies over 2012 beperkt
gebleven.
2. Bestuurssamenstelling per 31 12 2012
 Mevr. Christa Tydeman
 Mevr. Angèle Roeffen
 Pierre van der Schaaf
 John Oldenburg
 Jan Hogendoorn
 Mevr. Anneke Oldenburg
 Mevr. Veronica Sündermann

voorzitter
vicevoorzitter
secretaris
penningmeester

Erelid:
 Mevrouw C. Daalderop
Adviseurs
 Ab den Ambtman
 Wim Fase
 Wim Veerman
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4003 EM Tiel
06 53 84 81 85
info@ternavolgingtiel.nl
www.ternavolgingtiel.nl
de stichting is opgericht op 09 september 1998
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