Jaarverslag: Stichting Oude Begraafplaats Gouda 2015.
Bestuurlijke samenstelling:
Voorzitter: Ed van Rossum(1 jan 2012).
Secretaris: Nelleke van Dijk(aug 2015)
Penningmeester: Wil Bik( aug- 2015)
Leden: Nico Koning
Koos Massar (inlichtingen over begraven personen),kascommissie
Cees van Miert(deelnemer Historisch platform tot jan 2016)
Inez Meter (inlichtingen over begraven personen en as verstrooiing)
Severt van der Stad: onderhoud
Bieneke van Wely: rondleidingen en kascommissie
Aftredend in 2015 Arie de Geus en Henk van Reenen.
Redactie periodiek: A de Geus, E van Rossum, K Massar en B van Wely.
Website: K Massar en E van Rossum.
Werkzaamheden begraafplaats : K Massar en S van der Stad.
Medewerkers: Mw. W Massar, mw. A Strootman .
Aantal donateurs 165 per 31 december 2015:
Het jaar 2015.
-Vergaderingen 4 maal.
-Periodiek twee maal verschenen.
-Aantal open dagen 3( totaal aantal bezoekers ruim 120).
-Rondleidingen:
• Rondleiding met Cyclus door André van Kleinwee .
• In het kader van open monumentendag.
-Vergaderingen Historisch platform 3 maal door Cees van Miert.
- Medewerking aan 4 mei herdenking door Inez Meter, Bieneke van Wely, Severt d Stad, Koos
Massar, Henk van Reenen en Piet Streng.
-Betrokkenheid bij as verstrooiing 2 maal door Koos Massar.
De inrichting van de een container is afgerond.
In het baarhuisje is een vitrine geplaatst, die gevuld is met vondsten op de begraafplaats.
De toegankelijkheid blijft een grote zorg. De bewoner van de Aula werkt niet altijd mee.
Het beheerplan in het kader van de cursus door de Groene motor is op het gedeelte over
het groen beheer afgerond.
 Samen met Croda is er een werkmiddag georganiseerd voor werknemers van Croda.
 Stichting was betrokken bij het plaatsen van de grafsteen van Anna Barbara van Meerten
Schilperoort.
 Er is een bijeenkomst afgesproken met het Archief over het overdragen van archiefstukken
van de Stichting Oude Begraafplaats.
 De Stichting heeft meegedaan aan de Gouden Terebinth, maar is helaas niet genomineerd.
 De website: www.oudebegraafplaatsgouda.nl , is dit jaar verder uitgebreid.
 In het kader van de ANBI is de website voorzien van het financiële- en het jaarverslag
2014.
 Het aantal in behandeling genomen vragen over de begraafplaats bedraagt 25.
 De Kascommissie heeft de stukken gecontroleerd en goed gekeurd.





