
LEIJSENAKKERS 
 STICHTING BEGRAAFPLAATSEN OOSTERHOUT 

 

Stichting Begraafplaatsen Oosterhout 1 8 december 2022 
  

 

 

Beleidsplan 
2022 - 2025 

 

 

 

  



LEIJSENAKKERS 
 STICHTING BEGRAAFPLAATSEN OOSTERHOUT 

 

Stichting Begraafplaatsen Oosterhout 2 8 december 2022 
  

 

 

Bestuur Stichting Begraafplaatsen Oosterhout 
Veerseweg 42 
4901 ZE Oosterhout 
KvK nummer 41106013 
info@leijsenakkers.nl 
www.leijsenakkers.nl 

 

 

 

Inhoud 

 

1. Inleiding      3 

2. Ontstaansgeschiedenis   3 

3. Doel      3 

4. Missie & Visie     4 

5. Bestuur, medewerkers en vrijwilligers 4 

6. Financiële uitgangspunten   5 

 

 

  



LEIJSENAKKERS 
 STICHTING BEGRAAFPLAATSEN OOSTERHOUT 

 

Stichting Begraafplaatsen Oosterhout 3 8 december 2022 
  

1. Inleiding 
In dit beleidsplan legt de Stichting Begraafplaatsen Oosterhout (SBO) haar 
beleidsvoornemens neer voor de periode 2022 - 2025. Het plan bevat de standpunten van 
het stichtingsbestuur voor (her)inrichting, beheer, onderhoud en gebruik van gedenkpark 
Leijsenakkers. 
 
SBO beheert al meer dan 25 jaar begraafplaats Leijsenakkers. Toch ontbrak het tot nu toe 
aan een helder omschreven beleid. Dit stuk brengt daar verandering in. Hierin leest u welk 
beleid de stichting tot 2025 voert als het gaat om onze begraafplaats. Dit beleidsplan is de 
basis voor de dienstverlening, de exploitatie, het beheer en het onderhoud van de 
begraafplaats. 
 
 

2. Ontstaansgeschiedenis 
Begraafplaats Sint Jan is in 1829 in gebruik genomen als katholieke begraafplaats. In 1992 
is de Stichting Begraafplaatsen Oosterhout opgericht en zij heeft de begraafplaats van de 
kerk overgenomen. De begraafplaats kreeg de naam gedenkpark Leijsenakkers en fungeert 
sindsdien als algemene begraafplaats.   
 
Het sfeervolle en goed onderhouden gedenkpark biedt alle faciliteiten op het gebied van 
begraven, asbijzettingen, verstrooiingen en gedenken. Er is ruimte voor iedereen, ongeacht 
afkomst, gezindte of cultuur. Om die reden is een deel van het gedenkpark ingericht voor 
Islamitische graven. 
 
 

3. Doel 
De Stichting Begraafplaatsen Oosterhout heeft volgens Artikel 2 van de statuten ten doel: 

 Het naar de wens van de overledene en/of diens nabestaande(n) op passende wijze 
verzorgen van crematies of begrafenissen; 

 Het beheer van één of meer al dan niet aan de stichting behorende begraafplaatsen en 
crematoria; 

 De realisering van al datgene wat met bovenstaande doelstellingen in de ruimste zin 
verband houdt en/of daaraan bevorderlijk kan zijn. 

 
De statutaire doelstellingen zijn als volgt uitgewerkt. SBO stelt zich ten doel: 
- het gedenkpark met bomen, beplanting, hekwerk en toegangspaden duurzaam te 

onderhouden en in stand te houden. Het onderhoud van de grafmonumenten is aan de 
rechthebbenden.  

- zorg te dragen voor een goede gravenadministratie. 
- alle verder handelingen te verrichten die met het bovenstaande in de ruimste zin verband 

houden. 
 
Algemeen nut staat centraal 
Met de werkzaamheden van SBO wordt een algemeen belang gediend. SBO heeft geen 
winstoogmerk. 

In 2022 zal een aanvraag worden ingediend om aangemerkt te worden als Algemeen Nut 
Beogende Instelling (ANBI) in de zin van Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR). 
Deze aanvraag is bij het schrijven van dit beleidsplan in voorbereiding. 
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4. Missie & Visie 
 

Missie 
Op gedenkpark Leijsenakkers willen we nu en in de toekomst sfeervolle herdenkingsplaatsen 
bieden voor verschillende vormen van lijkbezorging tegen acceptabele kosten. We gaan op 
een respectvolle, zorgvuldige en professionele wijze om met nabestaanden, 
rechthebbenden, uitvaartondernemers en andere betrokkenen.  
  
Kernwaarden 
Op gedenkpark Leijsenakkers: 

 gaan we respectvol om met lijkbezorging en nabestaanden  

 zijn we goed bereikbaar en toegankelijk voor nabestaanden, uitvaartondernemers en  
andere betrokkenen 

 werken we flexibel en klantgericht  

 hebben we onze administratie op orde  

 geven we duidelijke informatie  

 hanteren we reële tarieven  

 zorgen we ervoor dat het gedenkpark op een hoog niveau wordt onderhouden 
 
Visie 
De wensen op het gebied van begraven en cremeren zijn sterk in ontwikkeling. Met name 
uitstrooien van as en natuurlijk begraven zijn sterk in opkomst. Er worden steeds meer 
individuele wensen geuit.  
 
We zullen die nauwkeurig volgen en zo nodig onze mogelijkheden daaraan aanpassen. 

 
 

5. Bestuur, medewerkers en vrijwilligers 
Bestuur 
Het bestuur bestaat per 1 januari 2022 uit een vijftal leden. De bestuursleden ontvangen voor 
hun bestuurlijke activiteiten geen beloning of vaste vergoeding. Alleen daadwerkelijk 
gemaakte kosten, verband houdende met bestuurlijke taken, komen voor vergoeding in 
aanmerking. 
Het bestuur zet zich ervoor in om het bestaande aantal bestuursleden in de toekomst 
tenminste te handhaven en indien nodig uit te breiden tot maximaal negen leden. 
De verplichtingen, bevoegdheden en de werkwijze van het bestuur staan in hoofdlijnen 
omschreven in de statuten (bijlage 1). 
 
Medewerkers 
Op 1 januari 2022 waren de volgende medewerkers in dienst van SBO: 
- 1 beheerder (1 fte) 
- 1 administratief medewerker (1/2 fte) 
- 1 hovenier/onderhoudsmedewerker (1 fte) 
- 1 assistent hovenier/onderhoudsmedewerker (1/2 fte) 
 
SBO gaat ervan uit dat deze situatie de komende jaren op deze wijze gehandhaafd blijft. 
 
Vrijwilligers 
Sinds enkele jaren zijn op het terrein van Leijsenakkers ook enkele vrijwilligers werkzaam. Zij 
vormen een welkome aanvulling op de organisatie en hun inzet wordt dan ook bijzonder 
gewaardeerd. 
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Op dit moment zijn de vrijwilligers met name actief in het onderhoud op het gedenkpark. Wij 
streven ernaar dat zich in de toekomst ook voor andere werkzaamheden vrijwilligers gaan 
aanmelden, bijvoorbeeld  voor de administratie en als gastvrouw/heer. 
 
 

6. Financiële uitgangspunten 
De baten van SBO bestaan bijna geheel uit de opbrengsten van grafrechten. Daarnaast 
ontvangt de stichting een jaarlijkse vergoeding van de gemeente Oosterhout, omdat 
Leijsenakkers fungeert als algemene begraafplaats. Hiermee voldoet de gemeente 
Oosterhout aan de door de provincie gestelde verplichting daartoe. 
 
Er is een voorziening getroffen voor onderhoud van het gedenkpark voor de langere termijn. 
Het vrij beschikbare vermogen wordt gebruikt voor noodzakelijke investeringen en dient als 
buffer voor eventuele toekomstige tekorten. 
 
Jaarlijks wordt een begroting en een financieel jaarverslag opgesteld. 
 
Bestuur SBO 
4 juli 2022 
 
 


