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1. Verslag van het bestuur 

 

1.a. Jaarverslag 2014 

 
2014 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 2014 bleek 

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

vinden in hun beleid. Wel was er mogelijk sprake van een zich wijzigende tendens. Dat in 

relatie tot het feit dat de gemeente Tiel opteert voor het scheppen van Fonds tot herstel 

van grafmonumenten op ‘Ter Navolging’. Dit Fonds zou gevoed moeten worden door de 

extra opbrengsten vanuit het uitgeven van (urnen)graven op ‘Ter Navolging’ per 1 

januari 2015. Dat in het kader van het weer als zodanig in gebruik nemen van deze uit 

1786 stammende begraafplaats. En daarmee de oudste in zijn soort (nieuw aangelegd 

buiten de stadsmuren) zijnde. 

 

In 2014 is de actualisatie afgerond van het uit 2005 daterende restauratieplan. In 

combinatie met de door bestuurslid Jan Hogendoorn vervaardigde foto’s van alle 

grafmonumenten is een goed beeld ontstaan van de actuele situatie. In 2015 zal deze 

inventarisatie verder worden afgerond en moet deze als basis dienen voor een ‘breed 

herstelplan’. Dat dit dringend noodzakelijk is mag blijken uit het feit dat een van de 

draagbalken van de grote Grafkelder van Post vrijwel geheel is doorgerot. Als deze zijn 

draagkracht verliest is het zeker niet denkbeeldig dat beide andere I-balken ook, alleen 

al door het toegenomen gewicht, bezwijken waardoor de opbouw op het gemetselde 

gewelf terecht komt dat dan ook weer zal bezwijken. Dat aangezien dat gewelf geen 

dragende constructie is! 

In totaal zal, mede afhankelijk van de mogelijkheid tot het inzetten van vrijwilligers voor 

ondersteunende diensten een bedrag gemoeid zijn van minimaal € 200.000 en oplopend 

tot mogelijk rond de € 400.000,=.  

 

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. De belangstelling voor ‘Ter 

Navolging’ is in zeer positieve mate beïnvloed door een tweetal lezingen dat bestuurslid 

Jan Hogendoorn verzorgde voor de Vereniging Oudheidkamer voor Tiel en Omstreken en 

de Nederlandse Genealogische Vereniging afdeling Betuwe. 

in het verlengde van de eerstgenoemde lezing namen rond de 80 leden van de 

Oudheidkamer deel aan een nieuw ontwikkelde activiteit: een rondleiding op ‘Ter 

Navolging’ gevolgd door een bezoek aan achtereenvolgens de Rooms-Katholieke en de 

Joodse begraafplaats.  



Deze ‘Stadswandeling langs historische begraafplaatsen in Tiel’ is vervolgens nog enkele 

malen aan bezoekers aangeboden. Daarvan is in relatief hoge mate gebruik gemaakt: 

tussen de 100 en 150 personen namen hieraan in 2014 deel! 

 

Ook dit keer trok de Landelijke Open Monumentendag de nodige bezoekers. Door het 

voor het eerste sinds decennia splitsen van Appelpop en de Corsoactiviteiten viel deze 

dag in Tiel op de zondag na Appelpop. Dat betekende weliswaar minder toevallige 

bezoekers maar voor het overige ook dit maal bezoekers van elders die speciaal voor ‘Ter 

Navolging’ (al dan niet in combinatie met de voornoemde Stadswandeling) naar Tiel 

waren gekomen. Overigens was de Koets van Den Haan niet meer te zien: deze is 

voorgoed verhuisd naar het Heemkundig Museum te Ommeren. 

Dat fenomeen van de gerichte bezoekers deed zich ook voor tijdens de zondagen die in 

het teken stonden van de Week van de Begraafplaats. De ervaringen betreffende de 

deelname daaraan waren positief. Het plan is ook in 2015 daaraan deel te nemen.  

 

In 2014 nam de gemeente Tiel niet deel aan de Open Monumentendag. Daarvoor in de 

plaats organiseerde de gemeente op de 1e zaterdag van juli een eigen ‘Tiel Toont’. 

Doordat het accent sterk op de binnenstad van Tiel lag (en wellicht ook door het slechte 

weer) was de ‘doorloop’ naar ‘Ter Navolging’ uiterst matig. Bij de gemeente is bepleit 

weer aan te haken bij de Landelijke Open Monumentendag. Dat ook omdat er geen 

concurrentie meer is van het Corso. 
 

Nieuw in 2014 was ook de deelname aan NL DOET het voorlaatste weekend van maart 

2014. Dat was, alleen al door het grote aantal deelnemers, rond de 25, een doorslaand 

succes. Vele tientallen graven werden, ondanks het koude en natte weer, voorzien van 

nieuw grind, tal van zerken werden ‘gezwart’ en daarnaast werden kleine mankementen 

hersteld. En verder werden er talloze grafmonumenten ontdaan van soms een dikke laag 

mos. Daarmee kon de basis worden gelegd voor een minder arbeidsintensief 

‘groenbeheer’ op de grafzerken. Mede dank zij steun van het organiserende Oranjefonds 

kon klein gereedschap worden aangeschaft dat ook bij toekomstige klusmomenten kan 

worden ingezet. NL DOET is een activiteit die naar herhaling in 2015 doet smaken!  

 

Op 5 juni 2014 bracht een bestuurlijke delegatie een bezoek aan Hilversum. Daarbij 

werd, in de neerplenzende regen, een bezoek gebracht aan de historische begraafplaats 

‘De Hof’. Dat bezoek werd gastvrij omlijst door mevrouw F. Wisse Smit, de drijvende 

kracht binnen het bestuur aldaar. 

 

Op 24 april 2014 werd op ‘Ter Navolging’ een delegatie van vrijwilligers van de 

Begraafplaats aan de Fangmanweg uit Oosterbeek ontvangen. in het verlengde daarvan 

werd ook een bezoek gebracht aan de Rooms-Katholieke en de Joodse Begraafplaats. 

 

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 klusmiddagen, in 

voor- en najaar (en tussentijds), ca. 25 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 2014 werd opnieuw een forse vooruitgang geboekt betreffende de documentatie van 

hen die op ‘Ter Navolging’ begraven liggen. Tijdens de Landelijke Open Monumenten Dag 

hadden enkele tientallen personen bij hun graf letterlijk ‘een gezicht’ kregen. Het is de 

opzet steeds meer graven tijdens ‘open dagen’ te voorzien van een gezicht én hun 

verhaal. Daarbij wordt o.a. gebruik gemaakt van meerdere ‘betonvlechtschermen’. 

Daarop worden vervolgens gesealde foto’s en andere afbeeldingen bevestigd. 



 

In 2014 vond ook de transcriptie plaats van de oude naar de nieuwe nummering van 

graven. Ook werd de eerste fase afgerond van het opstellen van een alfabetisch register 

met daaraan gekoppeld een grafnummer. Dankzij het speurwerk van adviseur genealoog 

Wim Fase konden vele tientallen gegevens worden gecompleteerd. Het is de opzet dit 

werk voor wat betreft het noordelijke deel van ‘Ter Navolging’ in 2015 af te ronden.  

 

In 2014 werd een drietal Nieuwsbrieven onder de donateurs van de stichting en andere 

belangstellenden verspreid: april, september en december. Mede dankzij de inzet van de 

bestuursleden Angèle Roeffen en Jan Hogendoorn werd het contact met de pers 

geïntensiveerd. Daardoor werd er met enige regelmaat aandacht aan het werk van onze 

Stichting besteed in de plaatselijke en regionale geschreven pers.  

 

Het contact met ‘de buitenwereld’ via de website bleek ook in 2014 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. 

 

In 2014 werd met grote regelmaat overlegd met de gemeente Tiel. De Stichting werd 

frequent formeel om advies gevraagd aangaande verstrekkende voorstellen inzake de 

toekomst van ‘Ter Navolging’. Daarbij ging het vooral over het weer activeren van ‘Ter 

Navolging’, en alle daarmee samenhangende aspecten, alsmede de overdracht van het 

kort-cyclisch groenbeheer door onze Stichting van de gemeente.  

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. Dit laatste onder meer in het kader van de introductie van de 

‘participatiemaatschappij’ vanuit de rijksoverheid en het neerdalen van deze gedachte 

binnen de lagere overheden en het maatschappelijke veld. 

 

Het aantal betalende donateurs vertoont een stabiel karakter maar de baten vanuit 

eenmalige donaties vertoonde een stijging. 

 

Mevrouw Veronica Sündermann, die jarenlang de secretariaatsfunctie op uitstekende 

wijze heeft ingevuld, nam in 2014 om persoonlijke redenen afscheid als bestuurslid.  

 

In het kalenderjaar 2014 kwam het bestuur 4 maal bijeen. Daarnaast vond er regelmatig 

overleg plaats in een ‘kernbezetting (Angèle Roeffen, Jan Hogendoorn en Pierre van der 

Schaaf). Daarnaast was er via ‘korte lijnen’ en met een hoge informatie- en 

reactiesnelheid sprake van een communicatie tussen de bestuursleden én de adviseurs. 

Dit opdat er waar nodig slagvaardig en binnen duidelijke kaders kon worden opgetreden 

en het bestuur worden vertegenwoordigd.  

 

2. Jaarrekening   

2.1. Balans per 31 december 2014 

2.1.1. Het vermogen bedroeg per 31 12 2014: € 2.802,68  

(2013: € 2.610,67)  

 

2.2. Rekening van baten en lasten over 2014 

2.2.1. Baten:   € 1.310  (2012: € 400,00) 

2.2.2. Lasten:   € 1.117,99 (2012: € 134,77) 

2.2.3. Resultaat:        +  €    192,01 (2012: € 265,23) 

 

 

 



2.3. Toelichting op  

2.3.1. De balans per 31 december 2014  

   De hoogte van het eigen vermogen geeft qua solvabiliteit en liquiditeit  

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

2.3.2. De rekening van baten en lasten over 2014 

Het uitgavenbeleid richtte zich ook in 2014 vooral op het verzorgen van 

vrijwilligers tijdens de ‘klus middagen’.  

In 2014 was een lichte stijging te zien van de baten vanuit donaties en 

giften. De bijdrage vanuit het Oranjefonds (NL DOET) werd geheel besteed 

aan de directe kosten inclusief aanschaf van klein materiaal. In totaal is er 

over 2014 sprake van een positief saldo van € 192,01. 

 

 

2.4. 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 (tot voorjaar 2014) 

 

  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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