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Nieuws van het Begrafenisfonds
HERINRICHTING BEGRAAFPLAATS NAAST DE VINCENTIUSKERK 2011
Afgelopen maanden is er druk gewerkt aan de herinrichting van de begraafplaats
naast de Vincentiuskerk. Het resultaat mag er zijn.
De grafvelden zijn opgehoogd en de hoofdpaden zijn bestraat met oud Hollandse
klinkers. De begraafplaats is hierdoor beter begaanbaar geworden. Tevens zijn de
hoge hekwerken rondom de begraafplaats opgeknapt en is de grondopslag
aangepast en opnieuw ingericht. Het afdak van de graafmachine is verwijderd. De
bestaande beplanting is gesnoeid en er zijn verschillende nieuwe planten en bomen
geplaatst.
Er is gekozen voor een nieuwe grafveldindeling met ruimere looppaden.
Verschillende plantenperken zijn reeds aangelegd, zodat deze straks tussen de
grafmonumenten komen te liggen.
Rondom het middenstuk zijn op de plaats van het hekwerk verschillende vaste
planten neergezet.
Komende weken zullen er nog 2 nieuwe vorstvrije kranen worden geplaatst.
Daarmee zal de 1e fase van de herinrichting zijn afgerond.

RUIMEN GRAVEN 2011 wordt 2012
Het bestuur heeft na overleg besloten om de ruiming van 2011 door de te schuiven
naar 2012. Kosten en praktische overwegingen spelen hierbij een rol. De ruiming van
de 383 graven, begraven tussen 14-07-1996 en 01-10-1999 staat nu gepland voor
november 2012. Direct na deze ruiming zal de volgende fase van de herinrichting
worden uitgevoerd.
Nabestaanden moeten er rekening mee houden dat er tot de ruiming in 2012 geen
onderhoudswerkzaamheden meer uitgevoerd worden aan de monumenten op dit
laatste grafveld naast de Vincentiuskerk.
Nabestaanden van deze overledenen zullen tegen die tijd in gelegenheid worden
gesteld om het grafmonument op te halen. Medio mei/juni 2012 zullen de
nabestaanden per brief hierover worden ingelicht.

GRAFRECHTEN 2011
De tarieven zijn per 1 juli 2011 met € 25,-- verhoogd. Deze verhoging is nodig om de
nieuwe bestrating en beplanting te kunnen onderhouden. Kortingen voor
deelnemers JVA blijven 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
849,56

Engelenbak
Ongeboren /
Tot 3 maanden.
Grafrust eeuwig
€ 614,62

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

€

1.615,00

€

TARIEVEN 2011
voor niet deelnemers JVA

€

1.615,00

Korting op grafrechten
voor deelnemers JVA

€

645,00

€ 1.025,39

€

849,56

€

614,62

€ 1.025,39

€

324,56

€

319,62

TARIEVEN 2011
voor deelnemers JVA

€

970,00

€

525,00

Urnengraf
Grafrust 20
jaar

€

320,39

€

295,00

€

705,00
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TARIEVEN GEDENKMUUR OP DE BEGRAAFPLAATS
Omschrijving onderdeel

Plaatsingsrecht voor de gedenkmuur op de begraafplaats

Plaatsingsrecht monument
op de muur

€

275,00

TARIEF 2011
voor niet deelnemers JVA

€

275,00

Korting op plaatsingsrechten
voor deelnemers JVA

€

50,00

TARIEVEN 2011
voor deelnemers JVA

€

225,00

EXTRA KORTING
In december 2006 is 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 zal worden verstrekt van € 250,-- aan de nabestaanden.
Volledigheidshalve wordt hierbij vermeld dat bij het fonds geen sprake is van ‘in
rechte’ afdwingbare kortingen. Kortingen zijn afhankelijk van de financiële positie
van het fonds.
Kijk voor meer informatie op onze website www.begrafenisfondsvolendam.nl
Bestuur Begrafenisfonds JVA
Nico Karhof
Kees Veerman
Cees de Wit

