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Nieuws van het begrafenisfonds
RUIMEN GRAVEN ACHTER DE VINCENTIUSKERK 2014
Midden november zijn de ruimwerkzaamheden afgerond van de graven van
overledenen die tussen 10-08-2000 en 24-09-2001 zijn begraven. Totaal zijn er dit jaar
114 graven geruimd. Zaterdag 15 november heeft een aantal nabestaanden de
begraafplaats bezocht om monumenten of ornamenten op te halen. 1 overledene
is herbegraven op de Nieuwe Ooster begraafplaats in Amsterdam.
CORRESPONDENITIEADRES BIJ HET FONDS
Het komt helaas steeds vaker voor dat de kennisgevingen over toekomstige
ruimingen niet aankomen bij de betreffende nabestaanden. Veelal zijn verhuizingen
of veranderingen in de persoonlijke situatie niet doorgegeven aan de administratie
van het Fonds. Hierdoor kunnen nabestaanden onverwacht geconfronteerd worden
dat het graf van hun dierbare is geruimd. Wij willen u erop attenderen dat wij alle
correspondentie sturen naar het laatste bekende adres in de administratie van het
Fonds. Wijzigingen doorgeven aan onze administratie kan via het emailadres
am@begrafenisfondsvolendam.nl
OVERLEDENEN 2014
In 2014 zijn 84 overleden inwoners uit Volendam begraven op onze begraafplaats bij
de Vincentiuskerk. 22 overleden inwoners zijn gecremeerd en 2 overleden inwoners
zijn begraven in hun eigen woonplaats elders in Nederland.
GRAFRECHTEN 2015
Dankzij het vele vrijwilligerswerk is het bestuur in staat gebleken de lagere inkomsten,
als gevolg van minder overledenen, op te vangen. Daarom kan voor 2015 wederom
worden volstaan met een beperkte inflatiecorrectie van 1,5% op de tarieven van
2014. Ook kunnen de kortingen voor deelnemers van JVA voor 2015 hierdoor gelijk
blijven.

TARIEVEN BEGRAAFPLAATS C.J. CONIJNSTRAAT
Omschrijving onderdeel

Algemeen zandgraf
Vanaf 12 jaar
Grafrust 13 jaar

Algemeen zandgraf
Tot 12 jaar
Grafrust 13 jaar
907,00

Engelenbak
Ongeboren /
Tot 3 maanden.
Grafrust eeuwig
€ 657,00

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

€

1.733,00

€

TARIEVEN 2015
voor niet deelnemers JVA

€

1.733,00

Korting op grafrechten
voor deelnemers JVA

€

645,00

€ 1.097,00

€

907,00

€

657,00

€ 1.097,00

€

325,00

€

320,00

TARIEVEN 2015
voor deelnemers JVA

€

1.088,00

€

582,00

Urnengraf
Grafrust 20
jaar

€

320,00

€

337,00

€

777,00
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TARIEVEN GEDENKMUUR OP DE BEGRAAFPLAATS
Omschrijving onderdeel

Plaatsingsrecht voor de gedenkmuur op de begraafplaats

Plaatsingsrecht monument
op de muur

€

293,00

TARIEF 2015
voor niet deelnemers JVA

€

293,00

Korting op plaatsingsrechten
voor deelnemers JVA

€

50,00

TARIEVEN 2015
voor deelnemers JVA

€

243,00

Kijk voor meer informatie op www.begrafenisfondsvolendam.nl
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