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Stichting Sint-Catharina Kerkhof
Jaarrekening 2020
Aan het bestuur
Het resultaat uit de normale exploitatie over 2020 bedraagt -/- 230 ( in 2019 was dat € 926).
Hierdoor daalt het vermogen van de stichting naar € 68.251 (was € 68.481).

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 2020 € 56,50 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.
In 2020 hoefde geen beroep te worden gedaan op de voorziening voor groot onderhoud.
Omdat een historische omgeving nogal eens leidt tot onverwachte kosten, moet deze
voorziening wel substantieel zijn; er is € 5.000 toegevoegd.

De resultatenrekening
Het aantal begrafenissen is in 2020 min of meer gelijk aan andere jaren. Opvallend is de
daling van de begraafkosten, nu die werkzaamheden door een ander bedrijf zijn overgenomen.
In het verslagjaar zijn relatief veel grafrechten verlengd, dan wel is voor een langere termijn
grafrecht betaald. Uiteraard leidt dat ook tot een stevige toevoeging aan de desbetreffende
voorziening.
De kosten voor onderhoud waren hoger in vergelijking met voorgaande jaren. Voor het
verantwoord snoeien van bomen, in verband met veiligheid voor de bezoekers en de
gezondheid van de bomen, moesten bedrijven worden ingeschakeld. Maar de kosten voor het
reguliere groenonderhoud konden laag worden gehouden, dankzij de belangeloze inzet van
veel vrijwilligers die, ondanks de Covid-maatregelen, toch de handen flink uit de mouwen
staken.
In het verslagjaar werd de Aula heringericht om ook te kunnen fungeren als Chapelle Ardente.
Door een lening van een tweetal instellingen behoefde geen beroep te worden gedaan op de
liquiditeit van de stichting. Uiteindelijk blijkt de verruiming van de mogelijkheden van de
Aula te leiden tot een wezenlijke bijdrage aan het resultaat.
De opbrengst van de spaarrekeningen en beleggingen zijn gering. De lage spaarrente is
daarvan de belangrijkste oorzaak.
Het uiteindelijke resultaat 2020 is -/- € 230, dat ten laste van het vermogen is gebracht.
Cees van der Velden, penningmeester

2

Stichting Sint-Catharina Kerkhof
Jaarrekening 2020

Balans
in €

31-12-2020

31-12-2019

AKTIVA

Vaste activa
Beleggingen
Liquide middelen

79.853
4.462
683.296

84.056
4.462
638.204

Totaal
PASSIVA

767.611

726.722

68.481
-230
68.251

67.555
926
68.481

grafrechten 625.974
groot onderhoud
57.387
683.361

605.854
52.387
658.241

16.000

0

767.611

726.722

2.020

werkelijk

Vermogen 01-01
Resultaat boekjaar
Vermogen 31-12
Voorzieningen

Lening o/g
Totaal

Resultatenrekening
in €

Begraven

10.866

Onderhoud begraafplaats
Grafrechten 54.272
Reserveringen
1.155
Mutatie voorziening grafrechten -20.119
Toevoeging voorziening groot onderhoud
-5.000
Kosten onderhoud -41.359
-11.052
Woning en parkeerplaats
Verhuur woning en parkeerplaats
kosten woning/poortgebouw
Afschrijven poortgebouw en parkeerplaats

21.625
-79
-4.203
17.343

Aula
Verhuur aula
9.820
Exploitatie aula -2.546
Investeringen aula -22.337
-15.063
Exploitatie
Rente en beleggingen
Schenkingen
Communicatie
Administratie, verzekeringen, belastingen

Bestuurskosten
Resultaat

187
3.421
-2.071
-2.934
-927
-2.324
-230
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