Begraafplaats
Vinkega

Noordwolderweg 23 in Vinkega

informatieboekje
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Inleiding
Rouwen in Vinkega
Er mag weer begraven worden op het kerkhof van het kerkje in Vinkega.
In 1240 zien we de dorpsnaam voor het eerst (Vinkegoe). Ook is bekend dat
er toen al een begraafplaats was. In 1408 is de naam van het dorp Vynkego.
In 1543 heette het Finckegae, in 1622 Finckegae en nog later komen we ook
de naam Finkega tegen1.
Op de plek waar in Finckegae, in 1631 een kerkje werd gebouwd,
verrees in 1893 het huidige gebouw. Het deed dienst als kerk tot 1975 en in
2001 vond de toen laatste ter aarde bestelling plaats. Sinds 2008 is de kerk
eigendom van de Stichting Behoud Finckegae. En de begraafplaats is aan de
Stichting overgedragen op 1-9-2015.
Inmiddels is aan alle wettelijke voorwaarden voldaan kan er sinds 1 januari
2017 weer begraven worden.
De laatste jaren geven nabestaanden steeds meer de wens te kennen zoveel
mogelijk betrokken te willen zijn bij het ter aarde bestellen van hun overleden
dierbare. Een overzicht van de mogelijkheden en de daaraan verbonden
kosten, kan hierbij de helpende hand bieden.
In deze brochure vindt u de nodige informatie.
Vinkega, 1 januari 2020

Kaart voorkant: De Grietenye van Stellingwerf West Eynde.
Door: Bernardus Schotanus à Sterringa, 1664
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Bron: heemkunde.nl
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contact i.v.m. begraafplaats
Stichting Behoud Finckegae
Mevr. H. Bos
tel.: 0561 44 16 29
Steenwijkerweg 96
8392 LG De Blesse
kvk nr. 011 20 715
ANBI nr. 8181 90 310

Wat is er mogelijk
Uitvaartplechtigheid in het voormalig kerkje.
In het gerenoveerde, voormalige kerkje kunt u ook de afscheidsplechtigheid
houden, voor kleine gezelschappen tot 60 personen. Huurprijs € 120,- per uur
Er is een geluidsinstallatie aanwezig, maar er kan ook live muziek gespeeld
worden, want het gebouw staat bekend om zijn geweldige akoestiek.
Ook is er een beamer en scherm voor presentaties. Huurprijs € 25,Ook kunnen we voor u de hele organisatie van de plechtigheid, de liturgie /
programmaboekje, de kaart, en de condoleance verzorgen.
Wilt u de plechtigheid in het voormalig kerkje laten plaatsvinden, neemt u dan
tijdig contact op met mevr. Hennie Bos, Begraafplaats Vinkega.
tel.: 0561 44 16 29 of 06 30956168 / hennie.bos@icloud.com

Toegang

De begraafplaats is toegankelijk voor rouwwagen, maar niet voor volgwagens.
Voor mindervaliden is er een kleine parkeermogelijkheid.
Zie plattegrond op de volgende pagina.
Bezoekers kunnen overdag altijd terecht op het kerkhof.
Mocht u een dodenherdenking of plechtige onthulling van een grafteken willen
houden, dan verzoeken wij u om contact op te nemen met de begraafplaatsbeheerder, Gerdo Heite.

Belangrijk telefoonnummer
Wilt u de ter aarde bestelling laten plaatsvinden op de begraafplaats Vinkega,
dan vragen wij u om contact op te nemen met de begraafplaatsbeheerder:
Gerdo Heite:
tel: 06 29 188 761
gheitegrafonderhoud@ziggo.nl
Oosterstreek 121, 8388 NC Oosterstreek
Alle documenten zijn ook te vinden op:
http://www.vinkega.info/begraafplaats-vinkega/
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Plattegrond begraafplaats

zuidzijde

noordzijde

Op het kerkhof zijn 12 akkers aan de zuidzijde en 12 akkers aan de noordzijde
Het strooiveldje ligt tussen het gebouw en het baarhuisje.
Op de grafvelden aan de noordzijde is nog voldoende ruimte.
U kunt ook een grafplek reserveren. We verzoeken u om contact op te nemen met
Gerdo Heite, de beheerder van begraafplaats.
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Regelingen vóór een begraving
1. Voorafgaand aan de begraving dient aan de beheerder het verlof tot begraving
of tot de bezorging van de as te worden getoond.
2. De noodzakelijke documenten2 voor begraving dan wel bewaring van een
asbus3, moeten vóór de begraving c.q. bewaring aan de begraafplaatsbeheerder worden overgelegd, zoals :
a. de grafakte
b. de verklaring omtrent de materialen
c. bewijs van betaling van de grafrechten of urnbewaring1
Deze documenten worden door uw begrafenisondernemer aangeleverd aan de
begraafplaatsbeheerder.
3. De materialen die verwerkt zijn in de kist, de hoes en de kleding van de
overledene dienen zoveel mogelijk van natuurlijke materialen te zijn.
4. Voordat op een graf een grafteken of een beplanting wordt geplaatst moet aan
de beheerder de getekende grafakte worden getoond.
5. De inscripties, zerken, graftekens en urnen mogen niet storend of grievend
zijn voor nabestaanden of bezoekers.
6. Op de begraafplaats worden niet toegelaten:
ijzeren hekken; palen met buizen of kettingen
7. Het plaatsen van een firmanaam of enige andere reclame op zerken of
graftekens is niet toegestaan.
8. De kist / asbus-urn moet voorzien zijn van een duurzaam identiteitskenmerk.
9. Op de begraafplaats Vinkega kan alleen enkeldiep worden begraven.
10. In principe worden grafrechten voor 20 jaar verleend. Meteen voor een
langere periode huren is zeker mogelijk.
11. Diensten van begraafplaatsen en crematoria zijn vrijgesteld van btw.
Hieronder valt ook de vestiging van het recht op een eigen graf
2
3

Alle bovengenoemde documenten zijn te downloaden via www.begraafplaatsvinkega.nl
De wet hanteert de term 'asbus' en bedoelt daarmee de 'kale' bus van metaal of kunststof waarin het crematorium
de as bergt. Met een urn wordt vaak het sier-omhulsel bedoeld waarin de asbus wordt geborgen.
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Enkel graf
Enkel graf [v.a. de leeftijd 8 jr]
Grafrechten [huur] voor 20 jaar, inclusief:
algemeen onderhoud begraafplaats
delven, klokluiden, grafakte en borgsom
€ 1.295,00

totaal
Verlenging verleende grafrechten
Verlenging voor 10 jr

= totaal

€ 125,00

Algemeen onderhoud 10 jr

= totaal

€ 175,00

Op een enkel graf mag een liggende zerk en/of staand grafteken worden geplaatst.
De zerk en/of grafteken moet aan de vereiste afmetingen voldoen, maar in
overleg met de begraafplaatsbeheerder kan van de hoogte van het grafteken
worden afgeweken.
Beplanting mag geen groter oppervlak begroeien dan het graf of de bestemde
grafstrook, tot maximaal 1.00 m. hoog
Het grafonderhoud valt onder de verantwoordelijkheid van de rechthebbenden.

Dubbelgraf
Dubbelgraf
Grafrechten [huur] voor 20 jaar, inclusief:
algemeen onderhoud begraafplaats
delven, klokluiden, grafakte en borgsom
Totale kosten
Verlenging verleende grafrechten
Verlenging voor 10 jr
= totaal
Algemeen onderhoud voor 10 jr = totaal

€ 2.345,00
€ 250,00
€ 175,00

Op een dubbelgraf mag een liggende zerk en/of staand grafteken worden geplaatst.
De zerk en/of grafteken moet aan de vereiste afmetingen voldoen, maar in
overleg met de begraafplaatsbeheerder kan van de hoogte van het grafteken
worden afgeweken
Beplanting mag geen groter oppervlak begroeien dan het graf of de bestemde
grafstrook, tot maximaal 1.00 m. hoog.
Het grafonderhoud valt onder de verantwoordelijkheid van de rechthebbende.

6

Kindergraf tot 8 jaar
Kindergraf [60 x 95 cm] tot 8 jaar:
Grafrechten [huur] voor 20 jaar, inclusief: algemeen
onderhoud begraafplaats, delven, klokluiden, grafakte en
borgsom
Totale kosten

€ 1.025,00

Verlenging verlening grafrechten
Verlenging voor 10 jr

= totaal

€ 95,00

Algemeen onderhoud 10 jr = totaal

€ 175,00

Op een kindergraf mag een liggende zerk of staand grafteken worden geplaatst.
De zerk en/of grafteken moet aan de vereiste afmetingen voldoen, maar in
overleg met de begraafplaatsbeheerder kan van de hoogte van het grafteken
worden afgeweken.
Beplanting mag geen groter oppervlak begroeien dan het graf of de bestemde
grafstrook, tot maximaal 1.00 m. hoog
Het grafonderhoud valt onder de verantwoordelijkheid van de rechthebbende.

Grafkelder
Grafkelder enkel
Huur voor 20 jaar, inclusief:
algemeen onderhoud begraafplaats
delven, klokluiden, grafakte
en borgsom
Totale kosten
Verlenging verlening grafrechten
Verlenging steeds voor 10 jr
= totaal
Algemeen onderhoud voor 10 jr = totaal

€ 1.720,00
€ 250,00
€ 175,00

Grafkelder dubbelgraf
Huur voor 20 jaar, inclusief grafakte,
algemeen onderhoud, delven, klokluiden 2 x
borgsom dubbele grafkelder
Totale kosten [incl. akten]

€ 3.520,00
€ 800,00

Verlenging grafrecht en alg. ond. per 10 jr.

Een grafkelder mag geen grotere oppervlakte innemen dan de oppervlakte van
het graf. Geprefabriceerde grafkelders kunnen worden ingelaten. Gemetselde
graven worden opgetrokken in wanden van metselsteen tot 10 cm onder het
maaiveld op een vloerplaat van gewapend beton.
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Alle grafkelders dienen te worden afgesloten met een afdekplaat van gewapend
beton voordat het grafteken geplaatst wordt.
De zerk en/of grafteken moet aan de vereiste afmetingen voldoen, maar in
overleg met de begraafplaatsbeheerder kan van de hoogte van het grafteken
worden afgeweken.
Beplanting mag geen groter oppervlak begroeien dan het graf of de bestemde
grafstrook, tot maximaal 1.00 m. hoog

Eeuwig graf
Op een eeuwig graf mag een liggende zerk en/of staand grafteken worden
geplaatst.
Eeuwig enkel graf:
Grafrechten, inclusief
algemeen onderhoud begraafplaats
delven, klokluiden, grafakte
€ 3.520,00

Totale kosten
Dubbelgraf eeuwig
Grafrechten, inclusief delven, klokluiden, grafakte
algemeen onderhoud begraafplaats en borgsom

€ 7.040,00

Totale kosten

De zerk en/of grafteken moet aan de vereiste afmetingen voldoen (zie enkel – of
dubbelgraf) maar in overleg met de begraafplaatsbeheerder kan van de hoogte van
het grafteken worden afgeweken
Beplanting mag geen groter oppervlak begroeien dan het graf of de bestemde
grafstrook, tot maximaal 1.00 m. hoog.
Het grafonderhoud valt onder de verantwoordelijkheid van de rechthebbende.
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Uitstrooien as
Uitstrooien as:
Uitstrooien

€ 95,00

Klokluiden

€ 20,00

Totale kosten

€ 115,00

Op de begraafplaats Vinkega is een veld waar de as van de overledene verstrooid
kan worden.
De Stichting Behoud Finckegae zorgt voor het onderhoud aan het gedenkplaatje.

Urnen
Urn grafkeldertje [40 x 40 cm]
Grafrechten voor 20 jaar, inclusief algemeen onderhoud
begraafplaats, delven, keldertje klokluiden, akte en borgsom
€ 760,00

Totale kosten
Verlenging verlening grafrechten
Verlenging voor 10 jr

= totaal

€ 105,00

Algemeen onderhoud 10 jr

= totaal

€ 175,00

grafkeldertje
De steen moet aan de vereiste afmetingen voldoen 40 x 40 cm
Beplanting mag geen groter oppervlak begroeien dan het graf of de bestemde
grafstrook, tot maximaal 0.60 m. hoog.
Het onderhoud van het grafkeldertje valt onder de verantwoordelijkheid van de
rechthebbende.

Urn bijzetten in bestaand graf
Bijzetten urn in grafkeldertje [40 x 40 cm]
Grafrechten voor 20 jaar, inclusief algemeen onderhoud
keldertje, delven klokluiden, grafakte en borgsom
€ 760,00

Totale kosten

Let op:
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het kan zijn dat de verlening van de grafrechten van het bestaande graf verlengd
moet worden. Zie voor deze tarieven bij enkelgraf of dubbelgraf.
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Begrippenlijst
bestuur:

het bestuur van de Stichting Behoud Finckegae is eigenaar van de begraafplaats

begraafplaats:

het terrein bestemd voor het begraven van overledenen en voor het begraven of
bijzetten van asbussen van overledenen, geheten Begraafplaats Vinkega, gelegen
aan Noordwolderweg 23, te Vinkega.

beheerder:

door het bestuur is belast met het beheer van de begraafplaats.

eigen (urnen-)graf: een ruimte op de begraafplaats, bestemd voor het begraven van een of meer
overledenen of hun asbussen, waarvan het gebruiksrecht voor de duur van 20 jaar
is verleend aan één rechthebbende volgens de voorwaarden van dit reglement,
welk recht kan worden verlengd.
rechthebbende:

de meerderjarige persoon of rechtspersoon aan wie het recht op een eigen (urnen)
-graf is verleend.

grafrecht:

het recht op een eigen (urnen-) graf voor twintig jaar en het recht op bewaring van
een asbus in de urnenbewaarplaats voor twintig jaar.

grafrust

wettelijk verplicht voor een periode van 10 jaar

bijzetting:

- het begraven van een overledene in een graf waarin reeds een overledene is
begraven
- het begraven van een asbus/urn in een graf waarin reeds een overledene of een
asbus/urn is begraven;
- het plaatsen van een asbus/urn in een urnenbewaarplaats.

asbus:

hermetisch afgesloten koker met de as van de overledene, waarop diens naam en
voorletters, overlijdensdatum, en registratienummer in onuitwisbare letters en cijfers
staan vermeld.
voorwerp waarin één of meer asbussen (van één overledene) zijn opgeborgen.

urn:

urnenbewaarplaats: is de voorziening op de begraafplaats waarin asbussen of urnen in een
onverbrekelijk afgesloten ruimte dan wel hecht aan de plaats van bijzetting
verbonden worden opgeborgen. Begraafplaats Vinkega heeft alleen urnengrafkeldertjes; 40 x 40 cm.

De wet hanteert de term 'asbus' en bedoelt daarmee de 'kale' bus van metaal of kunststof waarin het crematorium de
as bergt. Met een urn wordt vaak het sier-omhulsel bedoeld waarin de asbus wordt geborgen
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Contact i.v.m. begraafplaats:
Stichting Behoud Finckegae
Mevr. H. Bos
tel.: 0561 44 16 29
Steenwijkerweg 96
8397 LG De Blesse
kvk nr. 011 20 715
ANBI nr. 8181 90 310
http://www.vinkega.info/begraafplaats-vinkega/
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