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1. Verslag van het bestuur 

 

a. Jaarverslag 2013 

 
2013 was voor de Stichting tot Instandhouding van Historische Begraafplaatsen in Tiel en 

Omstreken een niet alleen belangrijk maar ook een heel druk jaar. Het accent lag daarbij 

opnieuw vooral op de unieke begraafplaats “Ter Navolging” aan de Lingedijk omdat het 

(letterlijk) ‘overeind’ houden van dit Rijksmonument aller inzet vergt. Ook in 2013 bleek 

het uiterst moeilijk fondsen te vinden die een ondersteuning van “Ter Navolging” passend 

vinden in hun beleid. Dit leidde tot de teleurstellende ervaring dat er in 2013 geen 

nieuwe financiële middelen konden worden gegenereerd ten behoeven van het herstel 

van de graven op “Ter Navolging”. Het effect is het verder wegzakken van meerdere 

monumenten en het stijgen van de kosten die aan de renovatie er van gepaard gaan.  

Een bijgestelde raming leert dat er eerder rond de € 400.000,= dan de eerder 

gehanteerde € 300.000,= nodig zullen is om verder verval te voorkomen.  

 

Qua publieke belangstelling mocht de stichting niet klagen. Niet alleen is er regelmatig 

sprake van spontane bezoekers, in de aanloop naar 2014 blijken historische 

begraafplaatsen steeds meer in de belangstelling te staan.  

Ook dit keer werden waren er, dankzij of ondanks de Corso zondag, weer de nodige 

belangstellenden tijdens de Landelijke Open Monumentendag. Wellicht voor de laatste 

keer was de klassieke rouwkoets van Den Haan met de (kunststof) paarden er voor de 

grote ‘trekker’. Dat omdat de koets, nu zeker, een definitieve plek zal krijgen in het in 

Ommeren te realiseren Heemkundig Museum. Overigens nam de gemeente Tiel niet 

meer deel aan de Landelijke Open Monumenten Dag bij gebrek aan respons als gevolg 

van de grote concurrentie door het Corso. De stichting heeft echter besloten wel deel te 

blijven nemen aangezien zij mede dankzij het Corso wel de nodige bezoekers trekt vanuit 

vaak toevallige passanten. 

 

Dankzij de inzet van ook dit jaar weer vele ‘klussers’ tijdens de twee klusmiddagen is er 

het nodige opgeknapt op de begraafplaats. Tal van graven werden (vaak opnieuw) 

ontdaan van mos en onkruid, er werd weer een enkele steen ontdekt en op een enkele 

steen werden de letters ‘gezwart’. Van belang is dat ook tijdens deze klus middagen, in 

voor- en najaar, enkele grafstenen ‘boven de aarde zijn gekomen’. Het vermoeden neemt 

toe dat er nog meerdere stenen, al dan niet in brokstukken, onder de aarde verborgen 

liggen. Dat ook op basis van de nieuwe gemeentelijke plattegronden (waarop tal van 

graven vermeld staan ‘zonder steen’) en de aard van de vegetatie op verschillende 

plekken.  

 

In 2013 werd een grote vooruitgang gemaakt betreffende de documentatie van hen die 

op “Ter Navolging” begraven liggen. Tijdens de Landelijke Open Monumenten Dag 



hadden verschillende personen bij hun graf letterlijk ‘een gezicht’ kregen. Het is de opzet 

meer graven tijdens ‘open dagen’ te voorzien van een gezicht én hun verhaal. 

Ook de eerste fase van het opzetten van een alfabetisch overzicht met grafnummers 

naderde zijn afronding. Overigens leidde dit uitwerken tot de constatering dat de 

grafadministratie bijzondere aspecten vermeldt zoals een echtpaar (met kinderen) dat uit 

twee mannen bestond en een admiraal met vrouwelijke voornamen. Deze onzuiverheden 

zijn vervolgens doorgegeven aan de gemeente Tiel.  

Ook In 2013 werd één Nieuwsbrief verspreid onder de Donateurs van de stichting en 

andere belangstellenden. Het aantal betalende donateurs vertoont een licht dalende 

tendens. Daar stond een relatief forse stijging van de baten vanuit donaties tegenover. 

 

Het overleg met de gemeente Tiel ging in 2013 een nieuwe fase in. De Stichting werd 

formeel om advies gevraagd aangaande verstrekkende voorstellen inzake de toekomst va 

“Ter Navolging”. Op basis van een verzoek vanuit de stichting is vanuit de gemeenteraad 

van Tiel aangedrongen op een goed overleg tussen gemeente en onze stichting.  

Het in het verlengde daarvan gevoerde overleg ging met name over het weer activeren 

van “Ter Navolging” en alle daarmee samenhangende aspecten. Het overleg vond plaats 

op basis van een positieve grondhouding bij alle gesprekspartners. Dit leidde er toe dat 

verschillende gemeentelijke plannen werden aangepast op basis van de inbreng vanuit de 

stichting en dat de rol van de stichting in de stukken werd vermeld. Overigens bestaat de 

indruk dat de overlegfrequentie in 2014 wellicht nog toe zal nemen gezien alle 

veranderingen binnen de gemeentelijke organisatie en het introduceren van de 

‘participatiemaatschappij’ vanuit de rijksoverheid. 

 

Op het bestuurlijke vlak vond een mutatie plaats in de vorm van het tot het bestuur 

toetreden van Olivier Braspenning. Hij is niet alleen jurist maar tevens een verwoede 

imker met meerdere kasten op “Ter Navolging”. De resultante daarvan was dat alle 

‘klussers’ als beloning een pot originele ‘Ter Navolging” ontvingen. in de functie van 

secretaris.  

 

Het contact met ‘de buitenwereld’ bleek ook in 2013 een belangrijk aandachtspunt. Het 

bleek dat de inhoud van de website van de stichting niet meer actueel is en dat de 

technische mogelijkheden te beperkt zijn om in de toekomst alle vrijkomende informatie 

te kunnen verwerken. In dat kader is er onderzoek gepleegd naar de mogelijkheden van 

het komen tot een nieuwe website dan wel een vernieuwde opzet van de huidige. 

 

Tot de voornemens van de stichting is het verder te komen tot een Stadswandeling langs 

historische begraafplaatsen in Tiel. de verwachting is dat deze in 2014 operationeel zal 

zijn.  

 

In het kalenderjaar 2013 kwam het bestuur 5 maal bijeen. Veel aandacht werd er, naast 

organisatorische zaken, besteed aan het formuleren van het desgevraagde advies aan de 

gemeente Tiel betreffende de ‘activering’ van “Ter Navolging”.  

 

 

 

2. Jaarrekening 

 

2.1.  Balans per 31 december 2013 

Het vermogen bedroeg per 31 12 2012:  € 2.610,67 

 

2.2.  Rekening van baten en lasten over 2013  

 Baten:   € 400,00 

 Lasten:   € 134,77 

 Resultaat:       € 265,23 

 



 

Toelichting op  

De balans per 31 december 2013  
   De hoogte van het eigen vermogen geeft qua solvabiliteit en liquiditeit  

   geen aanleiding tot wijziging van het financiële beleid van de stichting. 

 

De rekening van baten en lasten over 2013 

Door een terughoudend uitgavenbeleid, dat zich vooral richtte op het verzorgen van 

vrijwilligers tijdens de ‘klus middagen’ en de stijging van de baten vanuit donaties is er 

over 2013 sprake van een positief saldo van € 265,23. Opvallend was trouwens de sterke 

stijging van de bankkosten: van € 30,00 in 2012 tot € 134,77 in 2013 in casu meer dan 

€ 5,00 per transactie. 

 
3. Bestuurssamenstelling per 31 12 2013 

 Mevr. Christa Tydeman  voorzitter 

 Mevr. Angèle Roeffen  vicevoorzitter 

 Pierre van der Schaaf  secretaris 

 John Oldenburg   penningmeester 

 Olivier Braspenning 

 Jan Hogendoorn  

 Mevr. Anneke Oldenburg  

 Mevr. Veronica Sündermann 

 

 

 

  Erelid:    
 Mevrouw C. Daalderop 

 

Adviseurs 

 Ab den Ambtman 

 Wim Fase 

 Wim Veerman 

 

Secretariaat 
 

Groenendaal 35 

4003 EM Tiel 

06 53 84 81 85 

info@ternavolgingtiel.nl 
www.ternavolgingtiel.nl 
 

de stichting is opgericht op 09 september 1998 

 

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht nr. 11043545 

 

Bank: NL15ABNA0507635434 
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