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Jaarverslag Terebinth, Stichting voor funerair erfgoed 2016 
 
Terebinth is opgericht op 13 juni 2016, na de ontbinding van vereniging De Terebinth door de 
Algemene Ledenvergadering op 16 april 2017. Het verslag betreft derhalve de periode juni t/m 
december 2016. De stichting is ingeschreven bij de KvK nr. 66232589 
 
Volgens de statuten heeft de stichting heeft ten doel het behouden van en het attent maken op de 
waarden van funerair erfgoed, een en ander in de ruimste zin des woords. 
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door zich in te zetten om zoveel mogelijk 
erfgoed beschermd en behouden te krijgen en om onderhoud te stimuleren, onder meer door 
advisering aan beheerders en inventarisering van begraafplaatsen. Daarnaast zet de stichting zich 
ook in om zoveel mogelijk aan kennisoverdracht te doen op het gebied van funerair erfgoed, om 
hiermee de kennis daarover te vergroten en de betrokkenheid en interesse te stimuleren. 
De aanpak om dit doel te verwezenlijken staat omschreven in het beleidsplan 2017-2018 
 

Samenstelling bestuur 
Voorzitter:   Bert Lever 
Penningmeester Harry Schwering 
Secretaris  Joke van der Brug 
Overige leden  Korrie Korevaart 
   Ger Thonen 
 

Algemeen 
Het bestuur vergaderde in 2016 vier keer. Een aantal  keren werd voorafgaand of na afloop van de 
vergadering een begraafplaats bezocht. Voorafgaand aan de formele oprichting van  de stichting 
hebben een aantal beoogde bestuursleden de vergadering van het verenigingsbestuur bijgewoond. 
In mei is het bestuur bijeengekomen als bestuur van de “stichting i.o.”. 
 
Het bestuur wordt geadviseerd door een aantal werkgroepen. Dat zijn:  

- de werkgroep Public Relations (PR), bestaande uit Anita van Breugel, Bartho Hendriksen en 
Anja Vink; 

- de werkgroep De Gouden Terebinth (DGT). Aan het einde van het verslagjaar bestaat de 
werkgroep uit Anita van Breugel, Korrie Korevaart. Er is nog en vacature voor een derde 
werkgroep lid. 

 

Activiteiten 
 
Representatieve activiteiten 

- Op uitnodiging van Hof van Twente zijn de voorzitter en de secretaris aanwezig geweest bij 
de presentie van de notitie “Aandacht voor funerair erfgoed in de Hof van Twente” waarin de 
resultaten van inventariserend onderzoek werden gepubliceerd. Terebinth werd in de 
gelegenheid gesteld zich ook te presenteren. 

- Een bestuurslid is aanwezig geweest bij de onthulling van een informatie paneel bij de 
begraafplaats Berkenhoven in Aalten 
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- In september hebben een aantal bestuursleden het symposium “Is er toekomst voor het 
funerair erfgoed” georganiseerd door de stichting Oude Groninger Kerken in Loppersum 
bijgewoond. De voorzitter heeft aan het begin van dit symposium een presentatie van de 
Terebinth gegeven. 

- Terebinth was vertegenwoordigd met een stand op de Uitvaart Vakbeurs die in september in 
Gorinchem werd gehouden 

- Een bestuurslid heeft in december namens het bestuur het symposium Levensverhalen 
bijgewoond. 

 
Uitbouw netwerk 
De voorzitter kennismakingsbezoeken gebracht aan een aantal begraafplaatsen, Rijksdienst voor 
Cultureel Erfgoed,  met Heemschut. Dit laatstgenoemde contact resulteerde in de toezegging van de 
kant van Heemschut dat Terebinth in de loop van 2017 vier pagina’s van het middenkatern van het 
kwartaalblad van Heemschut mag vullen. Daarnaast sprake de voorzitter met enkele personen die 
werkzaam zijn op het gebied van funerair erfgoed, zoals Leon Bok. 
 
Het tijdschrift Terebinth 
De stichting geeft een kwartaalblad Terebinth  uit. In de verslagperiode kwam Terebinth uit in 
september en december. 
De redactie van ons Terebinth bestaat uit Wim Cappers (hoofdredacteur), Bartho Hendriksen, Korrie 
Korevaart, Bert Pierik (fotoredacteur), Margriet de Roever (eindredacteur) en Liesbeth Vermeulen. 
In november heeft een gezamenlijke vergadering plaatsgevonden van het bestuur met de redactie en 
de werkgroep PR. Ook heeft een gesprek tussen de voorzitter met de hoofdredacteur 
plaatsgevonden waarbij de doelstelling van de stichting en het redactiebeleid is gestroomlijnd. 

 
Adviesfunctie 
Een aantal landelijke adviseurs (vrijwilligers) beantwoordt vragen ondersteunt inventarisatie van 
begraafplaatsen en geeft op verzoek adviezen over bescherming en behoud van begraafplaatsen en 
overig funerair erfgoed. Zo werden de begraafplaatsen en Etten Leur en … geïnventariseerd.  
 

Themabijeenkomst 
Op 1 oktober heeft een themabijeenkomst op de Algemene Begraafplaats Crooswijk in Rotterdam 
plaatsgevonden waarbij alle donateurs van de stichting, maar ook andere belangstellenden waren 
uitgenodigd. Thema van de bijeenkomst was het verband tussen grafstenen en architectuur. De 
bijeenkomst is bijgewoond door 40 personen. 

 
Week van de Begraafplaats 2016 
Ook in 2016 organiseerde de stichting in samenwerking met de Landelijke Organisatie voor 
Begraafplaatsen (LOB) de Week van de Begraafplaats, die werd gehouden van 28 mei tot en met 5 
juni. De opening vond plaats op begraafplaats Bergklooster in Zwolle. 
Ter voorbereiding van de Week van de Begraafplaats 2017 maakt een van de bestuursleden deel uit 
van de werkgroep en bezoekt in dit kader  regelmatig de werkgroep bijeenkomsten. 
 

Voorbereiding uitreiking De Gouden Terebinth 2018 
Het bestuur heeft voorbereidingen getroffen voor de procedure die moet leiden tot de uitreiking van 
de Gouden Terebinth in 2018. Zo werden leden van de werkgroep aangezocht en kandidaten 
genoemd die deel zouden kunnen nemen in de jury. 
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Website en social media 
Op  de website zijn enkele wijzigingen aangebracht. Tot een volledige “renovatie” is het nog niet 
gekomen. 
Terebinth is ook actief op LinkedIn en Facebook. De communicatie met de buitenwereld via deze 
media is (nog) gering. 
 

Culturele ANBI-status 
De culturele Anbi-status is aangevraagd bij de Belastingdienst.  

 
Financiën 
Het exploitatieoverzicht 2016 is als bijlage bij het Jaarverslag gevoegd. 
 
 
 


