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In 2017 hebben er vijf begrafenissen plaatsgevonden.  
Er waren drie bijzettingen. Een overledene kwam uit Austerlitz, de andere uit Zeist en 
Driebergen. 
Er zijn twee nieuwe graven uitgegeven. Beide overledenen waren Austerlitzers, één was lid 
van onze kerkelijke gemeente. 
 
In 2017 zijn er vijf urnenkeldertjes uitgegeven. Alle betrokkenen kwamen uit Austerlitz of 
waren lid van onze gemeente. Het is positief te merken dat de urnentuin opeens zo in de 
belangstelling staat bij nabestaanden. In het komend jaar zullen we dan ook de urnentuin 
gaan uitbreiden, want er zijn nog maar enkele keldertjes vrij. 
 
Er zijn twee verlengingen van graven geweest. Eén voor tien jaar en één voor vijf jaar. Dit 
laatste gaf aanleiding om het reglement aan te passen. De vraag naar vijf jaar verlenging 
was er al eerder geweest. Het werd afgehouden, omdat het voor extra werk zorgt. Echter, 
een graf dat voor vijf jaar wordt verlengd,  brengt iets op en een graf dat niet verlengd wordt 
brengt niets op. Daarom is er besloten om dit te wijzigen in het reglement. 
Twaalf andere nabestaanden hebben aangegeven niet te willen verlengen. Deze graven 
vervallen dus aan de begraafplaats. 
 
De jaarrekening van 2017 laat een klein positief resultaat zien. Dat is een iets vertekend 
beeld. In 2016 is er 3500 euro gereserveerd voor grafdelving ( de factuur was nog steeds 
niet binnen) Uiteindelijk was het bedrag van de grafdelving ca. 2100 euro. In 2017 was de 
factuur ca. 1400; dit is betaald van het bedrag dat over was van de reservering. Daarom is 
het bedrag van het graf delven in deze jaarrekening heel laag. 
 
Er is wat stormschade geweest op de begraafplaats. Door de samenwerking met Utrechts 
Landschap en het werk van enkele vrijwilligers zijn de kosten voor herstel hiervan nihil. 
 
 
Samen met de vrijwilligers kijk ik terug op een goed jaar. 
 
 
AnjA Selderijk 
Beheerder begraafplaats Austerlitz 
12 april 2018 


