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Nieuws van het begrafenisfonds 
 

 

ONDERHOUD BEGRAAFPLAATS ACHTER  DE VINCENTIUSKERK 2011 

Vanaf eind september is er druk gewerkt aan het achterstallige onderhoud op de 

begraafplaats achter de kerk. 840 grafmonumenten zijn opgehoogd en opnieuw 

rechtgezet. Tevens zijn de looppaden opgehoogd en is alles weer voorzien van 

nieuwe laag schelpen. Door de nieuwe indeling zijn de graven nu ook beter 

bereikbaar voor mindervaliden. Verder is de coniferenhaag gesnoeid en is de 

bomenrij aan de kant van de kerk uitgedund.  Al met al een behoorlijke investering, 

maar het resultaat mag er zijn. 

 

UITBREIDING BESTUUR 

Het bestuur van het begrafenisfonds wordt per 1 januari 2012 uitgebreid. De heer Jim 

Smit zal toetreden als bestuurslid, in de functie van penningmeester. 

 

GRAFRECHTEN 2012 

De tarieven zijn ten opzichte van Juli 2011 met 2% verhoogd. Dit betreft een 

inflatiecorrectie. In 2012 blijven de kortingen voor deelnemers van JVA nagenoeg 

gelijk.  

 

TARIEVEN BEGRAAFPLAATS C.J. CONIJNSTRAAT 

 
Omschrijving onderdeel Algemeen zandgraf 

Vanaf 12 jaar 
Grafrust 13 jaar 

Algemeen zandgraf 
Tot 12 jaar 
Grafrust 13 jaar 

Engelenbak 
Ongeboren /  
Tot 3 maanden. 
Grafrust eeuwig 

Urnengraf 
Grafrust 20 
jaar 

Grafrechten 
Begraven/bijzetting 
Afgeven vergunning tot               
plaatsen monument e.d. 

€    1.650,00 
 
 

 

€      865,00 
 
 

 

€     625,00 €   1.045,00 
 
 

 
 
TARIEVEN 2012 
 voor niet deelnemers JVA 

 
€    1.650,00 

 
€      865,00 

 
€     625,00 

 
€   1.045,00 

 
Korting op grafrechten  
 voor deelnemers JVA 

 
€      645,00 

- 

 
€      325,00 

- 

 
€     320,00 

- 

 
€     320,00 

- 
 
TARIEVEN 2012 
 voor deelnemers JVA 

 
€      1.005,00 

 
€      540,00 

 
€     305,00 

 
€     725,00 

 

 

TARIEVEN GEDENKMUUR OP DE BEGRAAFPLAATS 

 
Omschrijving onderdeel 
 

Plaatsingsrecht voor de gedenkmuur op de begraafplaats 

Plaatsingsrecht monument  
  op de muur 

€     280,00 

 
TARIEF 2012 
  voor niet deelnemers JVA 

 
€     280,00 

 
Korting op plaatsingsrechten 
voor deelnemers JVA 

 
€       50,00 

- 
 
TARIEVEN 2012 
  voor deelnemers JVA 

 
€     230,00 

 

EXTRA KORTING  

In december 2006 was aan de deelnemers van JvA de toezegging gedaan, dat 

gedurende vijf jaar (vanaf 01-01-2007 t/m 31-12-2011) bij overlijden van een deelnemer,  

een extra korting zou worden verstrekt van € 250,-- aan de nabestaanden. Vanaf 1 

januari 2012 vervalt deze  extra korting derhalve. 
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Bestuur Begrafenisfonds JVA 

Nico Karhof 

Kees Veerman 

Cees de Wit 


