Juridi$che structuuÍ BegraÍenlsÍonds JUA

In de NiVo van 17 oktober is inge-

gaan op dè formatie van een klankbordgroep voor het Fonds en op de
onderwerpen die zij zal behandelen.
Toen is ook aangegeven dat het Begrafenisfonds voornemens is in de
komende maanden regelmatig in de
N;Vo te publiceren over onderdelen
.r beleid van het fonds. Deze informatie vormt het vertrekpunt voor de
gesprekken met de klankbordgroep.
Deze groep zal op een later tijdstip
zich een oordeel vormen over de inhoud van deze informatie en daarover dan publiceren.
Als eerste onderwerp is aan de orde geweest ile juridische vormgeving van het
Fonds. Dit gaat terug tot 1874 toen het
fonds is opgericht op initiatief van het
kerkbestuur van de Vincentiusparochie.
Zoals gebruikelijk in die tijd werd het een
kerkeliik fonds als onderdeel van de paro-

chie. Het werd ook bestuurd en beheerd
door het kerkbestuur.
Het Fonds is opgericht "om de leden door
onderlinge hulp de financiële lasten voor
elk der leden te verlichten en om de begrafenis zo waardig en zo eerbiedig mogelijk te doen plaats hebben". In die eerste jaren was de hulp vooral in natura en
kwam er niet of nauwelijks geld aan te

pas.

Iedereen die in het doopregister van de
parochie werd opgenomen werd automatisch "kerkelijk lid" van het begrafenisfonds. Toen later een contributie werd
ingevoerd is dit veranderd. Een kind werd
pas lid als de ouders het aanmelden bij
het Fonds.
Als onderdeel van de parochie maakt het
Fonds deel uit van de R.K. Kerk en staat
het onder toezicht van de Bisschop van
Haarlem. Het R.K. kerkelijk recht is ook
hier van toepassing. Krachtens dit recht
nemen niet de kerkleden de besluiten. Dit
is voorbehouden aan de pastoor en het pa-

rochiebestuur, die

primair

verantwoor-

ding moeten afleggen aan de bisschop.
Een algemene ledenvergadering kennen

de parochies dus niet, dit past niet binnen

de R.K. hiêrarchische kerkstructuur
waarin de belangrijkste bevoegdheden

toekomen aan Paus en Bisschoppen.
Het Fonds is de eerste'honderd jaar be-

een apà. c bestuur gevormd, grotendeels
nog bestaand uit de pastoor en leden van
het kerkbestuur. Van toen af zijn de zaken

organisatorisch, administratief en financieel op orde gebracht. Naderhand is het
bestuur meer verzelfstandigd en functioneert het kerkbestuur op enige afstand.
Al enkele jaren is er overleg gaande tussen het parochiebestuur, het bestuur van
het Fonds en het Bisdom van Haarlem
over de vraag of het Fonds een onderdeel
van de parochie moet blijven. Of kan zij
beter worden verzelfstandigd en vanuit
de Volendammer gemeenschap worden
bestuurd? Na uitvoerig beraad is door alle
besturen, inclusief het bisdom, besloten
om het Fonds te verzelfstandigen. Uiteindelijk zal er één stichting overblijven.
Intussen is de eerste stap gezet. Zozijnde

statuten van deze stichting gewijzigd.
Met instemming van het parochiebestuur
en het Bisdom zijn de statuten zodanig gewijzigd dat er een raad van toezicht is gevormd die toezicht houdt op het bestuur
van het Fonds. Deze raad kan ook invloed
uitoefenen op het beleid van het bestuur
van het Fonds. Op deze wijze hoopt en
verwacht het bestuur dat de continuïteit
van het fonds beter gewaarborgd is en de
invloed vanuit de lokale gemeenschap
wordt versterkt.
In volgende publicaties zal worden inge-

stuurd en beheerd door het kerkbestuur
van de Vincentiusparochie. Men deed het
naast de zorg voor het beheer van de kerkelijke gebouwen en van de financiën. In

gaan op andere aspecten van het beheer
van het fonds zoals de financiële ontwikkelingen, het beheer van de begraafplaatsen en het beheer van het mortuarium.
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