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Aan het bestuur 

 

Het resultaat uit de normale exploitatie over 2017 bedraagt € 18.669 (was in 2016  

€ 32.443). Hierdoor stijgt het vermogen van de stichting naar € 66.306 (was € 47.637).  

 

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

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

zijn gedaan, zijn inmiddels afgeschreven. 

De beleggingen en saldi rekeningen courant zijn overeenkomstig de opgaven van de 

desbetreffende instellingen.  

Het resultaat over 2016 is geheel toegevoegd aan het vermogen.    

De voorziening voor grafrechten (zie bijlage) 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 (in 2017 € 53,--). Er was tot 

2015 geen voorziening voor het onderhoud van de zogenaamde ‘eeuwige graven’. Toentertijd 

is vastgesteld dat ook voor deze categorie een voorziening wordt getroffen. Als het resultaat 

het toelaat zal dit aantal jaren jaarlijks worden verhoogd totdat de voorziening gelijk is aan het 

gemiddelde van alle resterende grafrechten, dat momenteel 10 à 11 jaar bedraagt. Dit jaar is 

ervan uitgegaan dat gedurende minimaal 8 jaar een uur per jaar aan de eeuwige graven moet 

worden besteed.  

De voorziening voor groot onderhoud is in het verleden tot stand gebracht. Dit jaar zijn alle 

kosten ‘direct genomen’; derhalve is niet uit deze voorziening geput. Wellicht moeten we in 

de komende tijd een beroep op deze voorziening doen als de kerkhofmuur wordt gerenoveerd. 

De begrote € 5.000,-- is dan ook toegevoegd.   

De bijzondere bate is een vrijgevallen voorziening.  

 

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

voor zich.  

Het aantal begrafenissen (ruim 30, inclusief bijzettingen) en de daarmee samenhangende 

inkomsten waren veel hoger dan in 2016. De aula is nauwelijks verhuurd en de inkomsten zijn 

derhalve navenant.  

Aan poortgebouw en woning werden de goten vernieuwd, hetgeen zo’n € 6.000 kostte.  

Op het kerkhof werd de elektra deels vervangen en verbeterd. Daarnaast moest relatief veel 

onderhoud aan bomen worden gepleegd. Het blijft zaak om de kosten voor het reguliere 

onderhoud van de begraafplaats laag te houden. Duidelijk is het grote belang van de inzet van 

vele vrijwilligers die een belangrijke bijdrage aan dat onderhoud leveren.   

De bestuurs- en communicatiekosten worden voor de eerste keer niet gedekt door de 

opbrengst van de beleggingen en de rente over spaargelden.  

 

Het uiteindelijke resultaat 2017 bedraagt € 18.669. Het hele bedrag is toegevoegd aan het 

vermogen.   

 

Cees van der Velden, penningmeester 
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Balans
31-12-2017 31-12-2016 31-12-2015

AKTIVA € € €

Vaste activa 93.137 98.039 103.199

Beleggingen 55.647 53.699 46.628

Debiteuren 600 1.200 1.200

Liquide middelen 564.273 521.520 497.988

Totaal 713.657 674.458 649.015

31-12-2017 31-12-2016 31-12-2015

PASSIVA € € €

Vermogen 01-01 47.637 15.194 26.470

Resultaat boekjaar 18.669 32.443 -11.276 

Vermogen 31-12 66.306 47.637 15.194

Voorzieningen

grafrechten 575.271 553.376 553.376

groot onderhoud 71.480 66.480 61.480

646.751 619.856 614.856

Crediteuren 600 6.965 18.965

Totaal 713.657 674.458 649.015

Resultatenrekening
in € 2017 2017 2016

werkelijk begroot werkelijk

Begraven

ontvangsten 30.672 15.000 17.460

gebruik Aula 1.661 2.000 1.410

kosten -15.012 -14.000 -12.935 

17.321 3.000

Onderhoud begraafplaats

Ontvangen grafrechten 57.995 25.000 29.071

Mutatie voorziening grafrechten -21.895 -15.000 0

Toevoeging voorziening groot onderhoud -5.000 -5.000 -5.000 

Kosten onderhoud -39.839 -22.500 -16.785 

-8.740 -17.500 

Woning en parkeerplaats

Verhuur woning en parkeerplaats 19.200 19.200 19.200

kosten woning/poortgebouw -6.601 1.000 -916 

Afschrijven poortgebouw  en parkeerplaats -4.902 -5.500 -5.160 

7.698 14.700

Exploitatie

Rente en beleggingen 4.027 7.500 11.321

Schenkingen 0 0

0 0 53

Communicatie (incl. concerten) -4.113 -2.500 -1.810 

Bestuurskosten -3.889 -5.000 -3.467 

-3.975 0

Resultaat normale exploitatie 12.304 200

Bijzondere baten/lasten 6.365

Resultaat 18.669 200


