STICHTING VRIENDEN VAN DE BEGRAAFPLAATS KEERN TE HOORN

Verslag over het jaar 2020
1. Algemeen
Het jaar 2020 is het eerste volle jaar dat de Stichting actief is en meteen een
bijzonder jaar. Voordat het jaar goed en wel van start was gegaan, kregen we
met allerlei beperkingen te maken. Maar dat heeft het bestuur en de andere
vrijwilligers en ook de gemeente er niet van weerhouden flink aan de slag te
gaan. Aan het eind van het jaar kunnen we concluderen dat er ondanks alles veel
is gebeurd. Daarvoor is een woord van dank aan allen die daaraan hebben
bijgedragen op zijn plaats.
2. Bestuur
Het bestuur bestaat uit Herman Kaptein, voorzitter, Rita Lodde-Tolenaar,
secretaris, Irene Laan, penningmeester en de leden Marjan Faber (afgevaardigd
namens Kerkmeijer-de Regt Stichting), John Lamers en Karl Schuitemaker
(namens Stichting Stadsherstel voor de periode van een jaar).
De taakverdeling is als volgt
Herman Kaptein
Rita Lodde-Tolenaar
Irene Laan
Marjan Faber
John Lamers
Karl Schuitemaker

voorzitter, contact met de gemeente, onderhoud
secretaris, geschiedschrijving, nieuwsbrief, pr
penningmeester, ledenadministratie,
ledenadmistratie, pr, wandelingen, lezingen
financieel adviseur, subsidies
technische zaken, onderhoud

Deze taakverdeling is erop gericht dat zoveel mogelijk zaken door een tweetal
bestuursleden worden gedaan althans dat zij daarvan op de hoogte zijn, opdat er
bij afwezigheid een en ander kan worden overgenomen.
3. Vergaderingen
De eerste vergadering van het bestuur vond plaats op 25 februari 2020. In totaal
heeft het bestuur tienmaal vergaderd, deels in klein gezelschap, deels alleen
digitaal per mail. Voor de vergaderingen kan steeds gebruik gemaakt worden van
een zaal van de Lutherse Kerk. De vergaderingen met vertegenwoordigers met
de gemeente hebben nauwelijks kunnen plaatsvinden; deze vertegenwoordigers
ontvangen de agenda en het verslag van de bestuursvergaderingen en worden
op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen.
4. Organisatorische zaken
Er is een administratie van Vrienden opgezet. De stichting is aangemeld bij
diverse organisaties. Er is een eigen mailadres: vriendenkeern@hotmail.com .
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5. Financiën
Bij de die organisaties die vertegenwoordigd zijn in het bestuur van de stichting
te weten te weten Vereniging Oud Hoorn, Kerkmeijer-de Regt Stichting en
Stichting Stadsherstel is een lening van ieder € 5.000 gevraagd en deze is
verstrekt. Kerkmeijer-de Regt Stichting heeft dit bedrag geschonken. Daarnaast
hebben we dit jaar van Stichting Monumenten Oud Hoorn en Stichting
Stadsherstel een bijdragen van € 1.000 respectievelijk € 2.000 ontvangen.
Van de gemeente is subsidie ontvangen voor de € 4.038. Van de Rabobank
hebben we via het Coöperatiefonds € 2.000 en via ClubSupport € 215,30
ontvangen. En het Prins Bernard Cultuurfonds heeft ons een subsidie van
€ 5.000 toegekend. De ANBI-status voor culturele instellingen is aangevraagd en
verkregen.
Het overzicht van de financiële zaken en de begroting vindt u in het financieel
verslag 2020.
6. PR
Er is een beleidsplan opgesteld. Voor de communicatie naar buiten kan onder
meer van de faciliteiten bij Vereniging Oud Hoorn gebruik gemaakt worden. De
website en de nieuwsbrief van Oud Hoorn zijn kanalen die een groot bereik
hebben onder degenen die als potentiële belangstellenden voor de begraafplaats
kunnen worden aangemerkt.
De eigen nieuwsbrief van de stichting is in 2020 driemaal verschenen en wordt
gestuurd aan de Vrienden en aan bevriende organisaties en contacten.
Met een artikel in het regionaal dagblad is het bestaan van de stichting
bekendheid gegeven.
Er is een folder gemaakt die op veel plaatsen zijn verspreid, ook digitaal. Deze
folder is ook te vinden in een speciaal kastje bij de uitgang van de begraafplaats.
7. Vrienden
Het aantal Vrienden wordt langzamerhand uitgebreid. Daarbij is juist het
persoonlijk contact iets dat resultaat oplevert. Vanwege de bijzondere
omstandigheden van dit jaar kon daar onvoldoende gebruik van worden
gemaakt. De stand per 31 december 2020 is 31 Vrienden.
8. Poort en hek
Het ontwerp van architect Hans Witte is eind 2020 nagenoeg gerealiseerd. De
muur is hersteld, pilaren gemetseld en het hek is in december geplaatst met
lantaarns en solarverlichting. Er zijn nog enkele werkzaamheden die in 2021
zullen worden gedaan. Dan zal ook de fietsenstalling nabij de ingang gerealiseerd
worden.
9. Onderhoud
Wekelijks is een medewerker van de gemeente bezig het onkruid te verdelgen en
herstelwerkzaamheden te verrichten. Sinds de zomer zijn vrijwilligers bezig
graven schoon te maken en te herstellen. Aan het einde van het jaar waren vier
vrijwilligers regelmatig in touw.
In het najaar zijn veel krokussen geplant. Over andere bloeiende beplanting
wordt nog nagedacht.
Nabestaanden worden gestimuleerd het graf van hun familieleden op te (laten)
knappen; dit heeft al resultaat opgeleverd.
Verslag over het jaar 2020

2

Voor het onderhoud van de oorlogsgraven van de Engelse vliegeniers zorgt
iemand al jaren. Er is contact met deze persoon.
10. Verbeteringen
De gemeente heeft een plan opgesteld van te restaureren graven. Het gaat
daarbij onder meer om het vervangen van kettingen en het herstellen van
platen. Voor het carillon is een knopje op het kapelletje aangebracht zodat men
het op ieder moment kan horen spelen.
11. Hulp van diverse zijden
Via de Westfriese Beurs, die digitaal werd gehouden, is contact gelegd met
bedrijven en organisaties die de stichting behulpzaam kunnen zijn bij het
realiseren van zijn doelstellingen. Daarbij gaat het onder meer om publiciteit, het
inzetten van vrijwilligers, bordjes voor de graven van oorlogsslachtoffers en het
leveren van materialen. Twee bestuursleden onderhouden het contact met deze
bedrijven.
12. Geschiedschrijving
Op de website van Oud Hoorn is onder KENNISBANK een speciaal deel ingericht
met gegevens van de begravenen en de geschiedenis van de begraafplaats. De
informatie wordt regelmatig aangevuld. Hiervoor is de hulp van vrijwilligers
ingeroepen.
13. Plannen in de omgeving
In december bleek plotseling dat er plannen bestaan om een toren van 16 tot 20
bouwlagen schuin aan de overkant van de begraafplaats te bouwen. Dit
voornemen is onderdeel van het Stedenbouwkundig Plan Poort van Hoorn.
Het bestuur van de stichting heeft onmiddellijk een brief gezonden aan het
college en de raad met het oog op de vaststelling van het plan op 8 december en
zijn ongerustheid uitgesproken. Ook zijn raadsleden uitgenodigd om op de
begraafplaats de voorgenomen hoogbouw te komen visualiseren.
Het bestuur volgt de ontwikkelingen nauwlettend en staat in regelmatig contact
met de omwonenden en Vereniging Oud Hoorn.
14. Vooruitblik 2021
Het plaatsen van bankjes en het beter toegankelijk maken van de paden zijn
wensen voor het nieuwe jaar.
Tot de voorgenomen activiteiten van 2021 behoren het vaststellen van een
beleidslijn voor vrijwilligers en het regelen van de verzekering via de gemeente.
Het uitbreiden van het aantal Vrienden vraagt aandacht en zal zodra het weer
kan geïntensiveerd worden.
Verder behoeft de informatievoorziening op de begraafplaats zelf verbetering.
Wat betreft wandelingen en lezingen is het afwachten wanneer dat weer mogelijk
is. Dat geldt ook voor gedenkbijeenkomsten.

Secretaris Rita Lodde-Tolenaar,

februari 2021
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