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Aan het bestuur 

 

Voor de Stichting was 2014 een enerverend jaar. De realisatie van de reeds jaren gewenste 

afscheidsruimte (aula), columbarium, urnengraven en strooiveld, vormden een hoogtepunt. 

Die grote investeringen hebben diepe sporen getrokken in de financiële situatie. Dit is dan ook 

een goed moment om de financiële verantwoording opnieuw in te richten.  

 

In de resultatenrekening worden inkomsten en uitgaven inzake de normale exploitatie per 

onderdeel weergegeven, waardoor beter te beoordelen is of ze in de juiste verhouding tot 

elkaar staan. Daarnaast worden incidentele uitgaven, zoals de nieuwbouw in het afgelopen 

jaar apart geregistreerd. Het aantal voorzieningen wordt afgebouwd; slechts die voor 

grafrechten en groot onderhoud gebouwen (incl. voor bijzondere graven) blijven bestaan. 

 

De investeringen voor de bouw van aula en columbarium alsook die voor het maken van 

urnengraven en strooiveld, zijn direct als kosten geboekt. Dit leidt (eenmalig) tot een fors 

verlies waardoor het vermogen wordt verkleind.  

Woning en parkeerplaats zijn nog wel als bezit (activa) in de balans opgenomen; de 

desbetreffende huuropbrengsten en kosten komen terug in de resultatenrekening. Deze 

handelwijze is verantwoord omdat aan woning en parkeerplaats enige bedrijfseconomische 

waarde kan worden toegeschreven. 

 

Het resultaat uit de normale exploitatie bedraagt in het verslagjaar € 21.664 (was in 2013  

€ 52.970). De eenmalige kosten bedragen € 153.601  (was 2013 € 37.929). Het eindresultaat 

is -/- € 131.937 (was 2013 + € 15.041). Hierdoor daalt het vermogen van de stichting naar  

€ 26.470 (was € 158.406). Het balanstotaal bedraagt € 665.860.  

 

De balans 
De ‘Vaste activa’ omvatten de investeringen in woning, Poortkamer en parkeerterrein sinds 

2005. Deze investeringen worden in 20 jaar afgeschreven. Alle investeringen die vóór 2005  

zijn gedaan, zijn inmiddels afgeschreven. 

De beleggingen zijn overeenkomstig de opgaven van de desbetreffende instellingen. Rondom 

de jaarwisseling 2014/2015 is begonnen met het spreiden van de tegoeden over ING-bank, 

ABN/AMRO-bank en OIKO-krediet overeenkomstig de desbetreffende besluiten van het 

bestuur in 2013 en 2014. 

 

Het verlies over 2014 is geheel ten laste gebracht van het vermogen.    

De voorziening voor grafrechten wordt bepaald door de te verwachten kosten gedurende de 

resterende looptijd van de rechten. Hierbij is er van uitgegaan dat jaarlijks door een 

hoveniersbedrijf gemiddeld één uur per graf wordt besteed.  

De voorziening voor grafrechten is gebaseerd op de huidige administratie. In de afgelopen 

jaren gaf dit overzicht nogal eens een wisselend beeld. Verwacht mag worden dat na het in 

gebruik nemen van de nieuwe administratie, een stabieler beeld ontstaat. 

De voorziening voor groot onderhoud (incl. bijzondere graven) is in het verleden tot stand 

gebracht. De laatste jaren is hier geen beroep op gedaan. Voor deze voorziening moeten nog 

criteria worden opgesteld. Thans lijkt deze voldoende.  

 

  



Stichting Sint-Catharina Kerkhof 
Jaarrekening 2014 

3 
 

 

 

De resultatenrekening 
Door de nieuwe opzet van het financiële verslag, spreken de onderdelen van de 

resultatenrekening voor zich.  

Het aantal begrafenissen (inclusief bijzettingen) neemt al jaren af; en daarmee ook de 

desbetreffende inkomsten en kosten. Aangezien op het kerkhof nog voldoende plaatsen 

voorhanden zijn, moet veel meer aandacht worden besteed aan de promotie van het kerkhof. 

De kosten voor het onderhoud van de begraafplaats en het op peil houden van de voorziening 

in deze, worden ter nauwer nood gedekt door de inkomsten uit ontvangen grafrechten. De 

ontvangsten in 2014 waren zelfs relatief hoog omdat veel rechten niet in 2013, maar pas in 

2014 zijn gefactureerd. Eens te meer is duidelijk hoe groot het belang is van de inzet van vele 

vrijwilligers die een belangrijke bijdrage aan dat onderhoud leveren.   

De parkeerplaats genereert op dit moment te weinig opbrengsten als gevolg van het vertrek 

van de vaste huurder. Daarmee valt een belangrijke bron van inkomsten weg, die (nog?) niet 

wordt opgevangen door de verhuur van plaatsen aan nieuwe parkeerders. 

 

De kosten voor de nieuwbouw c.q. nieuwe voorzieningen zijn geheel ten laste van het 

resultaat gebracht. De daarvoor in de afgelopen jaren getroffen voorzieningen zijn 

vrijgevallen. Daarnaast zijn ook de genereuze bijdragen van twee stichtingen en een 

particulier aan de kosten voor de nieuwbouw verwerkt.   

 

 

Eindhoven, 5 maart 2015 

Cees van der Velden 

Penningmeester. 

 

 

Vastgesteld in de bestuursvergadering van de Stichting  

Eindhoven 19 maart 2015 
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Balans

in € 31-12-2014 31-12-2013

AKTIVA

Vaste activa 108.630 114.348

Debiteuren 600 1.200

Beleggingen 49.932 160.637

Liquide middelen 506.698 589.587

Totaal 665.860 865.772

PASSIVA

Vermogen 01-01 158.407 143.366

Resultaat boekjaar -131.937 15.041

Vermogen 31-12 26.470 158.407

Voorzieningen

grafrechten 553.376 521.371

groot onderhoud 65.415 65.415

overige 119.978

Crediteuren 20.599 600

Totaal 665.860 865.772
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Resultatenrekening

in € 2014 2013

werkelijk werkelijk

Begraven

ontvangsten 15.285 20.071

kosten -10.315 -11.689 

4.970 8.382

Onderhoud begraafplaats

ontvangen grafrechten 61.311 36.298

mutatie voorziening grafrechten -32.005 21.365

toevoeging voorziening tuin -8.000 

kosten onderhoud -29.182 -21.468 

124 28.195

Woning en parkeerplaats

verhuur woning en parkeerplaats 18.726 30.080

kosten woning/poortgebouw -18.511 

afschrijving -5.717 -6.018 

13.009 5.551

Exploitatie

rente en beleggingen 10.000 14.604

schenkingen 2.062

bestuurskosten -6.439 -5.824 

3.561 10.842

Resultaat normale exploitatie 21.664 52.970

Eenmalig kosten

aula -236.890 -4.429 

columbarium/urnenkelders/strooiveld -55.688 

donaties 19.000 1.500

voorzieningen 119.978 -35.000 

-153.601 -37.929 

Resultaat totaal -131.937 15.041


