Jaarverslag Terebinth, Stichting voor funerair erfgoed 2017
Terebinth is opgericht op 13 juni 2016, na de ontbinding van vereniging De Terebinth door de
Algemene Ledenvergadering op 16 april 2017. Dit verslag betreft de periode januari t/m december
2017. De stichting is ingeschreven bij de KvK onder nr. 66232589.
Volgens de statuten heeft de stichting 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 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:
Penningmeester
Secretaris
Overige leden

Bert Lever
Harry Schwering
Joke van der Brug (tot 1 augustus 2017; sindsdien vacature)
Korrie Korevaart (vicevoorzitter, secretaris ad interim)
Ger Thonen (webbeheerder)

Algemeen
Het bestuur vergaderde in 2017 zes keer. Een enkele keer werd voorafgaand of na afloop van de
vergadering een begraafplaats bezocht.
Het bestuur werd dit jaar geadviseerd door één werkgroep, en wel door:
- de werkgroep De Gouden Terebinth (DGT). Aan het einde van het verslagjaar bestond de
werkgroep uit Anita van Breugel, Henk de Feijter en Eward Timmerman.

Activiteiten
Representatieve activiteiten
Tijdens de Week van de Begraafplaats vertegenwoordigden de bestuursleden op twaalf
begraafplaatsen in het land de stichting en hebben ze contacten gelegd.
Op uitnodiging van het project Noordergraf (een initiatief van de RU Groningen) waren de voorzitter
en de vicevoorzitter aanwezig bij de presentatie van het project in Groningen (20 oktober 2017),
waarbij de voorzitter van Terebinth ook een korte lezing over het belang van funerair erfgoed hield.
Uitbouw netwerk
Diverse bestuursleden brachten dit jaar kennismakingsbezoeken gebracht aan begraafplaatsen, al
dan niet naar aanleiding van een adviesvraag. Er was ook contact met de Rijksdienst voor Cultureel
Erfgoed, en overleg met Heemschut. Daarnaast spande de voorzitter zich in om een nationaal
funerair platform in te richten.
Terebinth werd door de Radboud Universiteit betrokken bij de HERA-aanvraag Cemetries and
Crematoria as public spaces of belonging in Europe: a study of migrant and minority cultural
inclusion, exclusion and integration.
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Het tijdschrift Terebinth
De stichting geeft het kwartaalblad Terebinth uit. In de verslagperiode kwam Terebinth uit met vier
nummers en een afzonderlijk katern voor de Week van de Begraafplaats, gewijd aan het thema
Duurzaamheid.
De redactie van Terebinth bestond uit Wim Cappers (hoofdredacteur), Bartho Hendriksen, Korrie
Korevaart, Bert Pierik (fotoredacteur), Margriet de Roever (eindredacteur) en Liesbeth Vermeulen.
In december vond een gezamenlijke vergadering plaats van het bestuur (in de persoon van de
voorzitter) met de redactie.

Adviesfunctie
Een aantal landelijke adviseurs (vrijwilligers) beantwoordde vragen die het Bureau van de stichting
uit het hele land bereikten. Dit jaar werd met name gewerkt aan een rapportage over het cultuurhistorisch belang van de graven rond de dorpskerk in Zoelen.
Het Bureau gaf gevraagd en ongevraagd in den lande adviezen over bescherming en behoud van
begraafplaatsen en overig funerair erfgoed (onder andere te Drachten, Den Haag en Sprang-Capelle).

Themabijeenkomsten
Op 11 februari vond er speciaal voor Terebinthdonateurs een excursie plaats in de Domkerk te
Utrecht naar het praalgraf van bisschop Gwijde van Avesnes. Daarna volgden themabijeenkomsten
(voor donateurs en andere belangstellenden) op 8 april (Roermond), 3 juni (Akkrum/Nes) en 26
augustus (Purmerend). Er waren bij de bijeenkomsten steeds ruim dertig personen aanwezig.

Week van de Begraafplaats 2017
Ook in 2017 organiseerde de stichting in samenwerking met de Landelijke Organisatie voor Begraafplaatsen (LOB) en de BOVB de Week van de Begraafplaats, die werd gehouden van 27 mei tot en met
4 juni. De opening vond plaats op begraafplaats Essenhof in Dordrecht.
Ter voorbereiding van de Week van de Begraafplaats 2017 maakte een van de bestuursleden deel uit
van de werkgroep en bezocht in dit kader de werkgroepbijeenkomsten.

Voorbereiding uitreiking De Gouden Terebinth 2018
Deadline voor aanmelding van kandidaten was 20 oktober; in december volgde de nominatie van
drie van de negen kandidaten, met het oog op de uitreiking op 3 februari 2018.

Website en social media
Op de website werden enkele wijzigingen aangebracht; de inhoud is aangevuld met een aantal
brochures, etc. Doel is ook om alle nummers van het blad Terebinth tot en met jaargang 2015) in
pdf-bestand op de site te zetten, inclusief een conventionele, losse index.
Terebinth was ook actief op LinkedIn en Facebook. De communicatie met de buitenwereld via
Facebook nam toe ten opzichte van wat er in het jaar 2016 gebeurde.

Culturele ANBI-status
De culturele ANBI-status is inmiddels door de Belastingdienst toegekend.

Financiën
Het ANDLA-fonds steunde Terebinth eind 2017 met een gift van 5.000 euro. Het exploitatieoverzicht
2017 is als bijlage bij het Jaarverslag gevoegd.
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