
Jaarverslag 2018 van het Theehuis Begraafplaats Emmeloord    

 

Algemeen 

De Stichting Begraafplaats Emmeloord, opgericht op 28 april 2009, legt met dit verslag de 

belangrijkste gebeurtenissen in het jaar 2018 conform de Acte van Oprichting vast. Dit is het negende 

jaarverslag van de stichting.  

Samenstelling bestuur 

Het bestuur was ultimo 2018 als volgt samengesteld: Mw. Fenny Geurtzen, voorzitter; Mw. Will 

Smulders, secretaris; Dhr. Romke Steensma, penningmeester; Mw. Saskia van Malsen, bestuurslid op 

Kwaliteitszetel Humanitas. Mw. Geurtzen volgde op 1 september 2018  Mw. Lansink als voorzitter 

op. Van laatstgenoemde werd zowel door het bestuur als door de vrijwilligers op passende wijze 

afscheid genomen. Mw. Lansink was vanaf 2010 als bestuurder bij het Theehuis betrokken en sinds 

september 2012 in de functie van voorzitter. Zij heeft haar taak met toewijding verricht en wij zijn 

haar dan ook veel dank verschuldigd. De bestuursleden treden volgens een door de Acte van 

Oprichting gegeven voorschrift af. Mw. Anita Mabesoone woonde als coördinator vrijwilligers de 

bestuursvergaderingen  als toehoorder bij. 

Samenwerking Yarden Vereniging 

In 2018 heeft geen officieel overleg plaatsgevonden met het Hoofdbestuur van Yarden Vereniging. 

Wel is er regelmatig overleg met medewerkers van Yarden Uitvaarorganisatie. 

Overleg 

Het bestuur kwam in  2018 vier maal bijeen voor een reguliere bestuursvergadering. Daarnaast 

waren er bijeenkomsten, al of niet met een aantal vrijwilligers, over met name promotie activiteiten.  

Promotie 

Na voorbereidingen in 2017 werd in het onderhavige verslagjaar enkele belangrijke promotie 

activiteiten uitgevoerd. Naast de Promotiefilm werd in september een mooi uitgevoerde folder huis 

aan huis bezorgd in de Noordoostpolder. De film is bekostigd uit de  opbrengst van de Rabo 

clubkasactie 2017.  De producten oogsten veel lof bij de beschouwers. De promotiefilm werd op de 

avond van de Rabo clubkasactie in  theater ’t Voorhuys voor het eerst aan het publiek getoond en 

ingeleid door Mw. Will Smulders. 

In oktober werd een bescheiden “open dag” gehouden, als Pompoendag genoemd. De vrucht  werd 

verkocht als bloemstuk die allen door de vrijwilligers werden gemaakt. Er was veel waardering van de 

bezoekers en er werd een bedrag van € 341,= aan het kassaldo toegevoegd.  

In augustus werd een bestuursdelegatie uitgenodigd door de Rabobank om het skûtsjesilen op het 

IJsselmeer bij Lemmer bij te wonen. Op een rondvaartboot kon het zeilfestijn worden bekeken en 

voorzien van hapjes en drankjes, ons netwerk worden  onderhouden en vernieuwd. 

De clubkasactie van de Rabobank was voor onze stichting een groot succes: Wij mochten € 1563,=  

ontvangen. Veel leden van de Rabo droegen en dragen ons een goed hart toe. 

Een actie van Albert Heyn werd door onze vrijwilligers gepromoot en mede door hun inspanning 

werd onze kas met € 546,= versterkt. Aan het einde van het jaar waren wij aanwezig op de 



kerstmarkt in Emmeloord en op 30 december werd door enkele families op de begraafplaats een 

lichtjesavond georganiseerd, waarbij ons Theehuis was geopend.  

De kerstmarkt leverde ons € 182,= op. 

Bezoekers Theehuis 

Onze core business is om de bezoekers van de begraafplaats een moment rust en een luisterend oor 

te bieden, onder het genot van een kopje koffie of thee.  Het aantal bezoekers bedroeg 1436; in 2017 

1297 en in 2016 1348. Er is een lichte stijging te bespeuren, wellicht ten gevolge van onze promotie 

activiteiten. 

Vrijwilligers 

Het aantal vrijwilligers bedroeg ultimo 2018 33. Er vonden normaal te achten  mutaties plaats. Wij 

zijn tevreden over het aantal en vooral over de inzet van onze vrijwilligers. Zij dragen het Theehuis en 

haar activiteiten! Vier maal werd er een werkoverleg gehouden onder leiding van de coördinator en 

bijgewoond door de voorzitter en de secretaris.  Op 29 september vond een vrijwilligersavond plaats 

in buurthuis “De Brulboei”, waarbij ook het bestuur aanwezig was. Ook dit jaar werd een cursus voor 

de nieuw in dienst zijnde vrijwilligers georganiseerd. 

AVG beleid 

Onze vrijwilligersorganisatie valt onder de werkingssfeer van de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming. Vandaar dat een protocol is opgesteld dat aan de verordening voldoet. 

Donaties 

De PKN dankdag collecte resulteerde in een bijdrage voor het Theehuis van € 200,= ; van de 

Doopsgezinde Gemeente mochten wij € 72,= ontvangen. Deelname aan de Coop-winkelbonnen actie, 

gesteund door vrijwilligers en bezoekers, resulteerde in een bedrag van € 208,=.  De Rebekkah’s 

schonken ons de opbrengst van hun bridgedrive ten bedrage van € 1000,=. De huis aan huis folder, 

drukwerk en distributie, werd bekostigd door bijdragen van de gemeente Noordoostpolder, Yarden, 

de Drukwinkel en de SBBK. 

Exposities 

De fotograaf Pim van der Maden exposeerde nog in januari met zijn kunstzinnige foto’s in het 

Theehuis. Zijn expositie werd vervolgd door de viltwerken van Lia Steffens-Jansen; per 1 oktober tot 

einde van het jaar konden we genieten van de mooie mandala’s  van Diny Gouda.  

Vertegenwoordiging 

Een bestuursdelegatie was aanwezig op de afscheidsreceptie van wethouder Poppe. De heer Poppe 

was vanaf de oprichting onze stichting zeer toegedaan. 

Tot zover het overzicht van 2018 van de Stichting Theehuis Begraafplaats Emmeloord. Dit jaarverslag 

zal worden gepubliceerd op onze website. 

 

  

 


