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1 Jaarverslag

1.1 Inleiding

Met dit verslag legt het bestuur verantwoording af over het in 2019 gevoerde beleid.
De tussen haakjes aangegeven getallen hebben betrekking op 2018.

1.2 Activiteitenverslag

1.2.1 Graven
In het verslagjaar hebben er 17 (16) begravingen plaatsgevonden.
In de graven is 1 (0) urn geplaatst. 11(4) graven werden gereserveerd. Van de gere-
serveerde graven zijn er 7 (8) uit de oude regeling en 3 (3) uit de nieuwe regeling in gebruik genomen.

1.2.2 Urnenkelders/urnentuin
In 2019 zijn er 6 (6) urnen in kelders geplaatst en 4(0)urnen in de urnentuin.

1.2.3 Onderhoud
Het onderhoud van de begraafplaats werd uitgevoerd door de firma Verhoef.
Daarnaast zijn een achttal vrijwilligers actief om de begraafplaats een verzorgd aanzicht te geven.

1.3 Resultaat 2019
Het jaar 2019 is afgesloten met een positief resultaat van 8.398 (11.375)
De daling t.o.v. 2018 is grotendeels veroorzaakt door een hoger inflatiecorrectie voorzieningen.

1.4 Vermogen
De stijging van het vermogen komt hoofdzakelijk door een waardevermeerdering van de effectenportefeuille.

2 Algemene gegevens

2.1 Naam en vestigingsplaats
De Stichting Begraafplaats Oud-Zuilen is gevestigd aan de Groeneweg 1 te Oud-Zuilen, gemeente
Stichtse Vecht.

2.2 Statutaire doelstelling
De Stichting heeft ten doel het (doen) beheren en exploiteren in de ruimste zin des woords -
zonder enig winstoogmerk - van de begraafplaats Oud-Zuilen die eigendom is van de Protestantse
Kerken te Utrecht.

2.3 Graven en urnenkelders
Het bestuur heeft het beheer over 681 (680) graven, 60 (60) urnenekelders en een urnenveld.
Van de graven zijn per 31-12-2019 aan 402 (384) personen het uitsluitend recht verleend; aan 202 (201)
graven is het reserveringsrecht gekoppeld, waarvan 64 (55) volgens de nieuwe regeling. 36 (34) graven 
hebben een historisch karakter of zijn niet voor herbegraving beschikbaar en 41 (46) graven zijn vrij
om uit te geven.
Van de urnenkelders zijn aan 50 (45) personen het uitsluitend recht verleend; 5 (4) kelders zijn 
gereserveerd en 5 (11) kelders zijn vrij om uit te geven.

2.4 Samenstelling bestuur per 31-12-2019

Naam Funtie Woonplaats
Dhr. A. Steerenberg Voorzitter Oud Zuilen
Mw. M.H.M. Mook Secretaris Utrecht
Dhr H.C. de Jong Penningmeester Nieuwegein
Dhr. J. de Wildt Beheer/onderhoud Maarssen
Dhr. D. den Hertog Algemeen adjunct Utrecht

2.5 Beloning
De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
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3 Jaarrekening



3.1 Balans per 31 december 2019 2018
(na resultaatbestemming)
Actief
Financiële vaste activa
effecten 491.564 432.715

Vaste activa
uitbreiding begraafplaats 60.119 0
uitbreiding bebouwtje 1.000 0

Vlottende activa
vorderingen 568 11

Liquide middelen 119.198 150.924

Totaal 672.449 583.650
======== ========

Passief
Eigen vermogen
reserve 110.762 99.387
niet-gerealiseerde koersverschillen 68.291 15.788
saldo lopend jaar 8.398 11.375

187.451 126.550
Voorzieningen
Voorziening onderhoud reserveringen 44.806 48.600
Voorziening onderhoud 243.115 214.066
Voorziening rechten reserveringen 92.423 95.377
Voorziening rechten 96.736 91.274
Voorziening overige reserveringen 2.427 2.366
Voorziening inrichting urnenveld 2.000 2.000
Voorziening grafmonumenten 2.000 2.000

483.508 455.684
Kortlopende schulden
overige schulden en
overlopende passiva 1.491 1.416

Totaal 672.449 583.650
======== ========

3.2 Resultatenrekening 2019 2018

Baten
vrijval voorziening onderhoud 18.854 17.886
vrijval voorziening rechten 8.865 11.828
beleggingen 7.550 4.299
grafdelven 14.042 13.017
overige inkomsten 4.459 53.771 1.993 49.023

Lasten
onderhoud en beheer 18.747 15.035
grafdelven 12.110 11.281
inflatiecorrectie voorziening 12.151 8.887
overige kosten 2.365 2.445

45.373 37.648
Saldo 8.398 11.375

===== =====
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3.3 Grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening



Algemeen
De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. Activa en passiva zijn opgenomen
tegen nominale waarden, tenzij anders vermeld.
Baten en lasten worden in de resultatenrekening toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking
hebben.
Investeringen in onderhoud worden direct ten laste van het resultaat of betreffende voorziening geboekt.

Effecten
De effecten worden gewaardeerd tegen de prijs waarvoor zij staan vermeld in het "Jaaroverzicht
Beleggingsportefeuille" van de Rabobank. De portefeuille is gebaseerd op het door
de Raad van Toezicht goedgekeurde beleggingsstatuut.

Voorzieningen
Jaarlijks wordt de voorziening opgehoogd met het inflatiepercentage.
De toevoeging aan de voorzieningen recht en onderhoud komt hoofdzakelijk uit het uitgeven van graven/
urnenkelders, ingebruikname van gereserveerde graven (oude reserveringsregeling) en verlengingen.

3.4 Voorstel resultaatverdeling

Het bestuur van de Stichting stelt voor het resultaat als volgt te verdelen:
Toevoeging aan de algemene reserve 8.398 (11.375). 

4. Overige gegevens

4.1 Vaststelling

Het bestuur heeft de jaarrekening 2019 van de Stichting Begraafplaats Oud-Zuilen vastgesteld in de 
vergadering van 20 februari 2020.

4.2 Gebeurtenissen na balansdatum

Het bestuur is plannen aan het ontwikkelen om een in 2019 aangekocht stuk grond
bij de exploitatie van de begraafplaats te betrekken.

4.3 ANBI status

De stichting is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling en als zodanig bekend
onder RISN fiscaalnummer 815870450.

4.4 Beleidsdoelstellingen
- de begraafplaats te bewaren en te onderhouden
- een bindende functie te hebben binnen de gemeenschap van Oud-Zuilen
- het hebben van een landschappelijke waarde, passend in een Oud-Hollands landschap.
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