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1. Inleiding. 

Het bestuur van de Stichting Rooms Katholieke Begraafplaats, ook wel 

Vitushof genoemd, heeft besloten om het eerste vijfjarige beleidsplan in 

december 2021 te herzien voor de periode tem 2025. De noodzaak om een 

beleidsplan te hebben is verbonden met de Algemeen Nut Beogende 

Instelling (ANBI) status, die de stichting heeft verkregen van de 

Belastingdienst. Die stelt dit als voorwaarde. 

Daarnaast is het belangrijk om een lijn te hebben hoe met bepaalde 

onderwerpen wordt omgegaan, omdat de huidige werking van de stichting 

vanuit maatschappelijke betrokkenheid zich nu eenmaal doorontwikkelt. 

2. Ontstaan. 

De begraafplaats bestaat al zeer lange tijd. Na een aanvankelijk moeilijke 

aanloop, die jaren duurde werden de beide Leeuwarder parochies, De 

Bonifatiusparochie en de Dominicusparochie het in 1878 eindelijk eens om 

een rooms-katholieke begraafplaats aan te leggen in Leeuwarden. De opening 

kwam in 1882. In het eerste jaar vonden er 35 ter aarde bestellingen plaats. 

In 1911 werd de eerste zogenaamde stafkaart met plattegrond van de 

begraafplaats opgesteld. Door het niet juist bijhouden van de registratie 

moest dit in juli 1928 nog eens gebeuren. 

Al de jaren bestond het bestuur uit vier personen waaronder de beide 

pastores van de beide parochies. Geleidelijk kwam er een discussie op gang 

over de voortzetting van de begraafplaats. Een door het bisdom Groningen 

benoemde commissie boog zich erover en die adviseerde in maart 1969 de 

begraafplaats over te dragen aan de gemeente. Dit ging uiteindelijk niet 

door. 

In 1980 werd een stichting opgericht, die de begraafplaats in eigendom zou 

overnemen. De juridische overdracht vond in 1981 plaats. Met behulp van 

zes Leeuwarder parochies, orden en katholieke stichtingen werd de 

begraafplaats in haar verzelfstandiging ondersteund en gemoderniseerd en 

werd het in de jaren ontstane achterstallig onderhoud weggewerkt. 

De parochianen werden betrokken met het initiatief van een actie, de 

Uurloonactie (ULO) genoemd, waarbij zij jaarlijks een donatie ter grootte 

van één uurloon onderhoud bijdroegen aan de begraafplaatsinrichting. De 

actie wordt nog jaarlijks uitgevoerd. Het tarief wordt uiteraard in de tijd 

aangepast. 

In het jaar 1989 stond het bestuur voor een nieuwe opgave, de noodzaak tot 

uitbreiding. De boomgaard aan de voorzijde moest daarvoor wijken. 

Het was ook het jaar waarin de statuten werden gewijzigd. Dit gebeurde op 

13 november 1989. Daarna zijn ook een aantal moderniseringen 

doorgevoerd, waaronder de aanleg van een strooiveld. 
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In 2000 werd duidelijk dat het rooms katholieke ziekenhuis, het Sint 

Bonifatiushospitaal ging sluiten. Er werden pogingen ondernomen om de 

ziekenhuiskapel te behouden, maar dat lukte niet. In 2005 lukte het wel de 

vieringtoren met het klokje te herplaatsen op de begraafplaats. 

De kerken hadden alle een naam, de begraafplaats niet. In oktober 2005 kreeg 

de begraafplaats officieel de naam “Vitushof”. 

Tot slot werd in 2006 de berging bij de entree van de begraafplaats 

omgebouwd tot plaats voor bezinning en gebed. Een parochiaan bood 

hiervoor de glas-in-lood ramen aan. 

 

3. Doelstellingen. 

De hoofddoelstelling van de stichting is om de Rooms-katholieke 

Begraafplaats in Leeuwarden te exploiteren, te beheren en eventueel uit te 

breiden. Dat doet de stichting zonodig met alle wettige middelen die voor dat 

doel bevorderlijk kunnen zijn. De stichting houdt bij het uitoefenen van haar 

hoofdtaak rekening met voortzetting van de rechten en verplichtingen uit 

voorlopende parochies, waaruit de fusie parochie Titus Brandsma Parochie 

is ontstaan. Daar kunnen ook rechten en verplichtingen aangaande 

begrafenissen zijn ontstaan. 

De begraafplaats is steeds een begraafsplaats voor rooms-katholieken 

geweest. Het bestuur is bezig de begraafplaats om te vormen naar  

“begraafplaats Vitushof”, waardoor het niet meer noodzakelijk is dat men 

alleen daar begraven kan worden omdat men van rooms-katholieke huize is. 

Indien de begraafplaats voor iemand, die dat niet is, voldoende aansprekend 

is en de voorwaarden aanvaardbaar gevonden worden, zal ook iemand van 

een andere gezindte of die niet gelovig is op deze begraafplaats een laatste 

rustplaats kunnen vinden. 

De omzetting naar begraafplaats Vitushof is met de vigerende 

kerkbestuurders besproken en akkoord bevonden. 

4. Inkomstenverwerving. 

De inkomsten voor de stichting komen uit: 

A. Vermogensbaten. 

Het particulier bijeen gebrachte vermogen wordt als stamvermogen 

beschouwd. De omvang daarvan is € 400.000,00. Een groot deel van het 

stamvermogen is belegd in beleggingen met laag risico, conform het 

ingestelde beleggingsbeleid. Het beleggingsbeleid is vastgelegd. Een klein 

deel van de jaarlijkse bestedingen komt uit deze bron. 
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B. Legaten en giften. 

Een aantal keren is er sprake van een legaat. Deze bevatten veelal geen 

clausule dat slechts de opbrengst van het vermogen mag worden benut. Waar 

dat wel zo is wordt gehandeld volgens de wil van de schenker. 

Giften komen ook voor. Indien deze via een notaris verlopen wordt 

gehandeld volgens de voorwaarden die vanuit het notariaat worden 

meegegeven. Er kan een langlopende verplichting aan de gift verbonden 

zijn. 

C. Overige inkomsten. 

Een groot deel van de inkomsten komen voort uit huur van graven. Ook 

worden er enige inkomsten verworven uit met de uitvaarten 

samenhangende acties, de grafzorg. Jaarlijks is er ondersteuning van 

vrijwilligers die een bijdrage leveren. 

D. Fondsen/subsidies. 

Er kan zich een mogelijkheid voordoen, waarbij de stichting zich 

genoodzaakt ziet om een beroep te doen op subsidies of andere 

fondsenwervende activiteiten. 

 

5. Beheer van het vermogen. 

Stamvermogen. 

Het stamvermogen is vastgesteld op € 400.00,00. Het vermogen wordt 

aangewend om over een lange reeks van jaren als inkomstenbron te fungeren. 

Daarnaast heeft het vermogen een bufferfunctie.  

Het vermogen wordt gespreid belegd om risico 's zoveel mogelijk in te 

dammen. Vrijvallende beleggingen worden zoveel mogelijk direct herbelegd. 

De portefeuille wordt aan de hand van de rente- en marktontwikkeling in 

samenstelling gewijzigd. Het beleggingsbeleid wordt jaarlijks met de 

huisbankier doorgenomen en zo nodig herzien, die dat vervolgens uitvoert. 

 

6. Besteding van de inkomsten. 

Jaarlijks moeten een aantal taken, die voortvloeien uit de verplichtingen uit 

algemeen belang voor het beheer van de begraafplaats, bekostigd worden. 

Hieronder vallen  de groenvoorziening en netheid van de begraafplaats. 

Periodiek moeten grotere ingrepen plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld 

onderhoud van paden, graven en inrichting van de begraafplaats. Hiervoor 

zijn voorzieningen getroffen. 

Uiteraard zijn jaarlijks enige algemene kosten aan de orde. Bestuurders zijn 

onbezoldigd. Eventueel voorgeschoten kosten worden terugbetaald. 
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Omdat de stichting al lang bestaat is er een aanzienlijk trackrecord 

opgebouwd. Alleen de laatste jaren worden hier getoond. 

 

Jaar  Besteding Bedrag 

2013  Uitbreiding begraafplaats € 100.000 

2016  Renovatie beheerderswoning  € 80.000 

2017 Paden herstel 1e fase € 20.000 

2019 Paden herstel 2e fase € 10.000 

2020 Groenvoorziening aanpassen € 10.000 

 

7. Duur en evaluatiemoment. 

Er is afgesproken een beleidsplan voor de duur van vijfjaar op te stellen. 

Dat is een redelijk overzienbare periode. De voorbereiding voor het 

volgende plan zal in het najaar van 2025 beginnen. Halverwege de geldende 

periode kan het bestuur even toetsen of het plan nog aanpassing nodig heeft. 

 


