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Jaarverslag Activiteiten 2020. 
Hieronder de activiteiten die uitgevoerd zijn door de Stichting Online-Verleden (OLV) in 2020. Het was 

een bewogen jaar waarin ook de Stichting geplaagd werd door de COVID-19 pandemie. 

Er werd “op afstand” vergaderd en overlegd. Sommige geplande evenementen (Medewerkersdag) 

konden niet doorgaan.  

Doelstellng Stichting 
Hier eerst de doelstelling van OLV zoals die in de statuten staat. 

Artikel 2 
1. De stichting heeft ten doel: 
Het gratis beschikbaar stellen van historische en funeraire informatie voor een zo breed mogelijk 
publiek. 
2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: 
a. de exploitatie van website www.online-begraafplaatsen.nl; 
b. de exploitatie van website www.online-familieberichten.nl; 
c. het exploiteren van soortgelijke websites; 
d. het in eigendom krijgen en houden van alle gegevens (data) die gepresenteerd worden op de 
websites; 
e. het aanbieden van open data. 
3. De stichting beoogt niet het maken van winst. 

 

De Websites 
In 2020 zijn de twee belangrijkste websites (www.online-begraafplaatsen en www.online-

familieberichten.nl) vrijwel zonder onderbrekingen beschikbaar geweest voor de bezoekers. En 

bezoekers waren er!  

Hieronder een overzicht van het bezoek van de websites in 2020: 

 Bezoekers 2020 Pagina weergaven 2020 

www.online-begraafplaatsen.nl 1.141.902 19.936.587 

www.online-familieberichten.nl 1.796.578 8.052.898 

 

  

http://www.online-begraafplaatsen/
http://www.online-familieberichten.nl/
http://www.online-familieberichten.nl/
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De Data 
Afgelopen jaar is de verzameling gegevens door onze vrijwillige medewerkers aangevuld. Hieronder de 

aantallen van de in 2020 nieuw toegevoegde gegevens en de eindstand per 31-12-2020. 

TOEGEVOEGD in 2020 Graven Personen 

www.online-begraafplaatsen.nl 156.281 270.238 

www.online-familieberichten.nl - 84.557 

EINDSTAND per 31-12-2020 Graven Personen 

www.online-begraafplaatsen.nl 1.630.113 2.573.107 

www.online-familieberichten.nl - 1.833.787 

 

Infrastructuur en Onderhoud 
In 2020 hebben we weinig veranderd aan de infrastructuur, alleen per 1 november hebben we, door de 

groei, een schijfuitbreiding op onze server moeten doen. 

Natuurlijk is er ook veel vernieuwd op de websites zelf. Er zijn in 2020 vele aanpassingen, verbeteringen 

en vernieuwingen aangebracht. 

In 2020 hebben we ook de infrastructuur en de procedures ingericht om via iDeal te kunnen doneren. 

Het bestuur  
Het bestuur heeft volgens planning vier keer vergaderd waarbij gedeeltelijk gebruik gemaakt werd van 

“vergaderen op afstand”. 

Er zijn geen wijzigingen geweest in het bestuur. 

De verplichte stukken zoals financieel jaarverslag en belastingaangiften zijn opgemaakt, opgestuurd en 

waar nodig gepubliceerd op de website www.online-verleden.nl. 

In 2020 heeft het bestuur het huishoudelijk regelement op papier gezet. Ook hebben we een logo laten 

maken. 

Culturele ANBI status 
Na een lange procedure is aan OLV op 15 oktober 2020 de Culturele ANBI-status toegekend.  

 

 

http://www.online-verleden.nl/

