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Aan het bestuur 

 

Het resultaat uit de normale exploitatie over 2019 bedraagt € 926 (was in 2018  

€ 1.249). Hierdoor stijgt het vermogen van de stichting naar € 68.481 (was € 67.555).  

 

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.  

De voorziening voor grafrechten wordt bepaald door de resterende rechten. Bij een begrafenis 

of bijzetting betaalt men rechten voor een aantal jaren, welke in 2019 € 55,00 per jaar 

bedroegen. Aan de hand van het aantal jaren dat resteert wordt de reservering bepaald op 

basis van de kosten van de rechten in het actuele jaar.   

De voorziening voor groot onderhoud is in het verleden tot stand gebracht. In het afgelopen 

jaar zijn kosten voor het renoveren van de woning ten laste van de voorziening gebracht. 

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 resultatenrekening 
Het aantal begrafenissen is in 2019 iets hoger dan in 2018. De daarmee samenhangende 

inkomsten nemen iets toe, maar zijn niet op het niveau van het begin van deze eeuw.  

Gelukkig dat de kosten voor het reguliere groenonderhoud laag konden worden gehouden, 

dankzij de belangeloze inzet van vele vrijwilligers.   

De opbrengst van de spaarrekeningen en beleggingen zijn gering. De lage spaarrente is 

daarvan de belangrijkste oorzaak.  

 

Het uiteindelijke resultaat 2019 bedraagt € 926. Het hele bedrag is toegevoegd aan het 

vermogen.   

 

Cees van der Velden, penningmeester 
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Balans
in € 31-12-2019 31-12-2018

AKTIVA

Vaste activa 84.056 88.480

Beleggingen 4.462 53.206

Debiteuren 0 0

Liquide middelen 638.204 572.172

Totaal 726.722 713.858

31-12-2019 31-12-2018

PASSIVA

Vermogen 01-01 67.555 66.306

Resultaat boekjaar 926 1.249

Vermogen 31-12 68.481 67.555

Voorzieningen

grafrechten 605.854 579.204

groot onderhoud 52.387 66.499

658.241 645.703

Crediteuren 0 600

Totaal 726.722 713.858

Resultatenrekening
in € 2019

werkelijk

Begraven

ontvangsten 15.961

gebruik Aula 489

kosten -7.213 

9.237

Onderhoud begraafplaats

Grafrechten verlengen 21.552

Grafrechten nieuw 15.872

Mutatie voorziening grafrechten -26.650 

Toevoeging voorziening groot onderhoud -5.000 

Kosten onderhoud -24.113 

-18.340 

Woning en parkeerplaats

Verhuur woning en parkeerplaats 20.928

kosten woning/poortgebouw -620 

Afschrijven poortgebouw  en parkeerplaats -4.424 

15.884

Exploitatie

Rente en beleggingen 3.483

Schenkingen

Communicatie -2.430 

concerten -451 

Administratie, verzekeringen, belastingen -4.949 

Bestuurskosten -1.509 

-5.856 

Resultaat 926


