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Bestuursvergaderingen in 2018 

In 2018 hebben 4 bestuursvergaderingen plaatsgevonden, te weten: 

- 22 maart (statutaire jaarvergadering); 

- 9 juli; 

- 30 september; 

- 29 november.  

Naar de verslagen wordt verwezen. 

   

 

Begravingen 

 

overzicht begrafenissen    overzicht betalingen    

  2018 2017    2018 2017 

nieuw graf 10 17  verlenging grafrechten 28 42 

bijzetting graf 4 9  niet verlengd 7 7 

       niet verlengd, gewijz. in monument. graf 1 6 

nieuw urnengraf met asbus 1 1  geen reactie  14 9 

bijzetting urn in graf 2 3  nieuwe reservering 0 17 

columbarium 0 2  verlenging reservering  4 6 

verstrooien 1 0        

       verlenging van 2017 grafrechten 6   

Afscheidsdienst in Aula 3 9  extra verlengingen in 2018 6   

Begrafenis op zaterdag 4    toegezegde verlengingen 4   

 

 

Vrijwilligers en gildebroeders 

Aantal (actieve) vrijwilligers inclusief de bestuursleden per 31 december 2018: 29.  

28 maart 2018 vond de jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst plaats in het Rijtuigenmuseum in 

Valkenswaard. Een gepassioneerde gids verzorgde een rondleiding. Na de rondleiding werd een heerlijke 

lunch geserveerd.  

Op 20 zaterdagen algemeen en vooral “groen” onderhoud uitgevoerd.  Naast de vrijwilligers waren er ook 

altijd 3 (in het najaar 6) gildebroeders van het Sint Catharina Gilde Eindhoven Stad aanwezig.  

Op 7 april 2018 hebben gildebroeders vele graven schoongemaakt. 



       
 

 

Financiën 

Kortheidshalve wordt naar de  “balans- en exploitatierekening over het boekjaar 2018” en de “begroting 

2019” verwezen.  

 

 

Aula 

In 2017 hebben  3 afscheidsbijeenkomsten in de aula plaatsgevonden.  

 

Aulaconcerten 2018: 

- 22 april Trio el viento 

- 27 mei Opus 1 Trio 

- 23 september Haydn orkest 

- 21 oktober 2018 Salonorkest Prelude 

- 16 december 2018 Kamerkoor Allegrezza (kerstconcert) 

 

In de aula is op 13 oktober 2018 door uitgeverij Heimdall een nieuwe bundel “Allerheiligen, weifelende 

woorden”gepresenteerd. Diverse dichters presenteerden uit eigen werk. 

 

 

       
 

 

Afval: 

Afgevoerd: Dikker Zeelst ca. 19.940 kg groenafval. Renewi leegde 6 x de 1100 liter inhoud van de 

rolcontainer. Door Van Happen is geen puincontainer afgevoerd. 

 



 
 

 

Graven: 

In opdracht van de Stichting zijn is geen graven gerestaureerd.  

 

 

Kerkhof tuin. 

Het reguliere onderhoud is dit jaar voor de vierde keer uitgevoerd door de firma Gustaaf uit Geldrop. 

Gustaaf en T@G werken sinds 1 juli 2016 samen onder de naam T@G Groep.  

Een evaluatie heeft in december 2017 plaatsgevonden. Tijdens deze evaluatie is besloten dat het 

onkruid bestrijden niet meer door Gustaaf zal worden uitgevoerd.  Deze werkzaamheden worden door 

Tiny Hendriks overgenomen. Eind 2018 zou worden beoordeeld of deze keuze wordt voortgezet. 

Tiny wordt echter ziek. Hij kan de gebruikelijke werkzaamheden niet meer uitvoeren. Een klap voor 

het onderhoud van het kerkhof.  Al na twee weken is duidelijk hoeveel werk hij dagelijks verzet. Zijn 

werk is als volgt opgevangen: 

- Toon en Joop zorgen voor de onkruidbestrijding; 

- het werkrooster voor de vrijwilligers is aangepast; 

- Jos van Amelsvoort neemt het werken met de bosmaaier op zich. 

 

Het werk van Gustaaf bestond uit: 

- twee keer snoeien van de beuken en de taxussen; 

- bemesting in het voorjaar; 

- snoeiwerk van de struiken tussen de graven; 

- 6 maal het gras maaien tussen de graven. 

 

Voor het komend jaar vervalt voor Gustaaf het maaien tussen de graven. Dit wordt door Jos van 

Amelsvoort overgenomen. 

 

De droogte heeft in 2018 flink huisgehouden. Een flink deel van de taxussen heeft de droogte niet 

overleefd. Rondom het columbarium zijn ongeveer 60 nieuwe boompjes geplant. Om te voorkomen 

dat de taxussen een periode van grote droogte weer niet overleven is een waterdruppelslang 

aangelegd. In het najaar van 2018 zijn zeven lege plaatsen van het kerkhof opgevuld met heesters.  

 

Soontjens heeft opnieuw de jaarlijkse schouw van de bomen uitgevoerd. De 



onderhoudswerkzaamheden die uit de schouw voortvloeiden (o.a. snoeien / dood hout verwijderen 

etc.) zijn uitgevoerd. De taxuskever is door Soontiens met aaltjes bestreden. Dit werd in het voorjaar 

van 2018 herhaald. 

 

De tractor is door de firma Becx uit Moergestel opgehaald voor onderhoud en reparatie.  

 

 

Allerzielenviering.  

Met muzikale omlijsting en met het voorlezen van een gedicht heeft in de aula de viering plaatsgevonden. 

Er waren ca. 200 bezoekers. De 350 lantarentjes, aangevuld met 250 12-uren kaarsjes en zo’n 200 

waxinelichtjes versterkten de sfeer.   

 

 

Lidmaatschappen.  

De Stichting St. Catharinakerkhof is lid van: 

- De Terebinth; 

- Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (LOB).   

Vergaderingen en bijeenkomsten zijn door een/meerdere bestuurslid(en) bijgewoond. 

 

12 januari 2019 


