
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stichting Sint-Catharina Kerkhof 

Eindhoven 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jaarrekening 2021 
Vastgesteld door het bestuur van de Stichting op 20 juli 2022  



Stichting Sint-Catharina Kerkhof 
Jaarrekening 2021 

2 
 

 

Het resultaat uit de normale exploitatie over 2021 bedraagt € 870 (was in 2020  

€ -/- 230). Hierdoor stijgt het vermogen van de stichting naar € 69.121 (was € 68.251).  

 

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

2005. Deze investeringen worden in 20 jaar afgeschreven. Investeringen die vóór 2005  zijn 

gedaan, zijn inmiddels afgeschreven. 

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

van de desbetreffende instellingen. De beleggingen zijn gewaardeerd tegen de actuele waarde 

per 31 december dan wel op het bedrag van de oorspronkelijke ‘inleg’ als de actuele waarde 

hoger is.    

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

of bijzetting betaalt men rechten voor een aantal jaren, welke in 2021 € 57,25 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 nagenoeg gelijk aan de verwachtingen in het Meer 

Jaren Onderhoud Plan. Zolang de exploitatie dat toelaat worden grote onderhoudskosten en 

investeringen direct ten laste van het resultaat gebracht. Wellicht moet in de komende tijd een 

beroep op deze voorziening doen als bijvoorbeeld het rijksmonument moet worden 

geïsoleerd.  

 

De resultatenrekening 
Het aantal begrafenissen is in 2021 aanmerkelijk hoger dan in 2020. De daarmee 

samenhangende inkomsten nemen toe, maar zijn niet op het niveau van het begin van deze 

eeuw, toen het aantal begrafenissen bijna het dubbele was.  

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

dankzij de belangeloze inzet van vele vrijwilligers. Er werden wel aanzienlijke uitgaven 

gedaan voor het onderhoud van de monumentale bomen en het ruimen van vervallen graven. 

Sinds het inrichten van de aula als Chapel Ardente is het gebruik ervan aanmerkelijk 

toegenomen en draagt ze momenteel bij aan het resultaat.   

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

de belangrijkste oorzaak.  

 

Het uiteindelijke resultaat 2021 bedraagt € 870. Het hele bedrag is toegevoegd aan het 

vermogen van de stichting.   

 

Cees van der Velden, penningmeester 
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Balans
in € 31-12-2021 31-12-2020

AKTIVA

Vaste activa 77.575 79.853

Beleggingen 4.453 4.462

Debiteuren 9.375 0

effecten 399.041

Liquide middelen 307.742 683.296

Totaal 798.186 767.611

PASSIVA

Vermogen 01-01 68.251 68.481

Resultaat boekjaar 870 -230 

Vermogen 31-12 69.121 68.251

Voorzieningen

grafrechten 634.973 625.974

groot onderhoud 62.387 57.387

697.360 683.361

Lening o/g 14.000 16.000

Crediteuren 17.705

Totaal 798.186 767.611

Resultatenrekening
in € 2.021 2.020

Begraven

begraven 28.093 15.350

kosten -10.533 -4.484 

17.560 10.866

Onderhoud begraafplaats

Grafrechten verlengen 14.576 37.421

Grafrechten nieuw 30.536 16.851

Reserveringen 1.162 1.155

Mutatie voorziening grafrechten -9.000 -20.119 

Toevoeging voorziening groot onderhoud -5.000 -5.000 

Kosten onderhoud/exploitatie -66.096 -41.359 

-33.822 -11.052 

Woning en parkeerplaats

Woning en parkeerplaats 21.862 21.625

kosten woning/poortgebouw -785 -79 

Afschrijven poortgebouw en parkeerplaats -4.850 -4.203 

16.227 17.343

Aula

Gebruik aula 13.950 9.820

Exploitatie aula -3.946 -2.546 

Investeringen aula -2.934 -19.337 

7.070 -12.062 

Beheer

Rente -418 187

Bankkosten -1.341 

Schenkingen 2.000 3.421

Communicatie -1.590 -2.071 

Incidentele investeringen 0 -3.001 

Administratie, verzekeringen, belastingen -4.015 -2.934 

Bestuurskosten -802 -927 

-6.165 -5.325 

Resultaat 870 -230 


