ANBI publica e
A. Algemene gegevens
Naam: S ch ng R.K. Begraafplaatsen te ’s-Gravenhage
Website: www.begraafplaatsdenhaag.nl
RSIN/Fiscaal nummer:
002875706
E-mail: info@paxrkb.nl
KvK nummer:
70238758
Telefoonnummer: 0703503718
Bezoek/postadres: Kerkho aan 10
Postcode: 2585 JB
Plaats: ‘s-Gravenhage

Bezoekadres: St Barbaraweg 6
Postcode: 2516 BT
Plaats: ‘s-Gravenhage

De instelling behoort tot de Rooms Katholieke Kerk in Nederland. De Rooms Katholieke Kerk hee van de
Belas ngdienst een ANBI groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke instellingen die tot
de Rooms Katholieke Kerk behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is derhalve ook van toepassing op
bovenstaande instelling.
B. Samenstelling bestuur.
Het bestuur bestaat uit 6 bestuursleden
C.

Doelstelling/visie.

De instelling hee ten doel het beheer en de exploita e en de exploita e van begraafplaatsen en crematoria
alsmede het verrichten van diensten met betrekking tot de lijkbezorging.
De Instelling oefent haar taak uit in overeenstemming met de leer van de Rooms-Katholieke Kerk en
geïnspireerd vanuit de katholieke gemeenschap.
D. Beleidsplan.
Het beleidsplan van de instelling is te vinden op www.begraafplaatsdenhaag.nl.
E.

Beloningsbeleid.

De leden van het bestuur ontvangen voor de uitoefening van hun func e geen beloning. Wel hebben zij recht
op een vergoeding van redelijkerwijs door hun func e gemaakte onkosten.
De instelling hee wel medewerkers in dienst.
Toelich ng op beloningsbeleid medewerkers: conform de CAO uitvaartbranche.
F.

Verslag Ac viteiten.

Een overzicht van de belangrijkste recente ac viteiten is te vinden op www.begraafplaatsdenhaag.nl.
G. Financiële verantwoording
•

Staat van baten en lasten / begro ng
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Beleidsplan
Een ANBI dient te beschikken over een actueel beleidsplan. Onder een beleidsplan wordt verstaan
een geschri dat inzicht gee in de manier waarop uitvoering al worden gegeven aan de doelstelling
van de instelling. Actueel betekent in dit verband dat het van toepassing is op en van belang is voor
de toestand waarvan de instelling zich feitelijk bevindt.
Opzet van het beleidsplan:
1. Inleiding
In onderstaand beleidsplan legt het bestuur van de instelling het actuele beleidsplan vast. Dit
beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering van 28 april 2022. Het beleidsplan zal jaarlijks
aangepast worden, indien nodig.
2. Strategie; kernprincipes
Statutaire doelstelling
De doelstelling van de instelling is opgenomen in ar kel 4 van de statuten en luidt als volgt: De
instelling hee ten doel het beheer en de exploita e en de exploita e van begraafplaatsen en
crematoria alsmede het verrichten van diensten met betrekking tot de lijkbezorging.
De Instelling oefent haar taak uit in overeenstemming met de leer van de Rooms-Katholieke Kerk en
geïnspireerd vanuit de katholieke gemeenschap.
Afwezigheid winstoogmerk
De instelling hee geen winstoogmerk. De instelling stree niet naar winst omwille van de winst zelf.
Dit blijkt uit het feit dat de instelling de met de ac viteiten behaalde opbrengsten ten goede laat
komen aan haar doelstelling.
Bestemming liquida esaldo
Zoals blijkt uit ar kel 13 van de statuten zal een ba g liquida esaldo moeten worden besteed ten
behoeve van een ANBI met een soortgelijke doelstelling.
3. Beleid
Te verrichten werkzaamheden van de instelling
De instelling verricht de volgende werkzaamheden: Het beheren en exploiteren van een
begraafplaats in de breedste zin des woords.
Door deze werkzaamheden draagt de instelling bij aan de realisa e van de doelstelling zoals vermeld
in ar kel 4 van de statuten.
Beheer van gelden
Het beheer van de verkregen middelen vindt als volgt plaats exploita e boekjaar en beheer liquide
middelen door direc e en bestuur. De instelling stree ernaar om de beheerskosten niet meer te
laten bedragen dan 100 % van de inkomsten. Een exemplaar van de vastgestelde balans en staat van
baten en lasten worden ter kennisgeving toegezonden aan de Bisschop van Ro erdam.
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Vermogen van de instelling
De instelling houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de con nuïteit van de
voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de instelling.

Bestedingsbeleid
De instelling besteedt de verkregen inkomsten conform de doelstelling aan de volgende projecten:
exploita e begraafplaatsen, in standhouden monumentale panden en de bouw van een
crematorium.
Beschikken over het vermogen van de instelling
Op grond van ar kel 10.2 van de statuten en haar feitelijke werkzaamheden hee geen enkele
(rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de instelling. Aldus kan geen enkele
(rechts)persoon over het vermogen van de instelling beschikken als ware het eigen vermogen.
4. Overige
Beloningsbeleid
De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Onkosten, gemaakt in
het kader van het uitoefenen van de bestuursfunc e, worden vergoed, mits niet bovenma g. De
instelling hee personeel in dienst.
Medewerkers ontvangen een beloning conform de CAO Uitvaart Branche.
Beschrijving administra e organisa e
De instelling is verplicht een administra e te voeren. Uit deze administra e blijkt:
- De aan de beleidsbepalers toekomende onkostenvergoedingen;
- De kosten van beheer van de instelling;
- De andere uitgaven van de instelling;
- De aard en de omvang van inkomsten en het vermogen van de instelling.
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Publica eplicht
De instelling voldoet aan haar publica eplicht door middel van de website:
www.begraafplaatsdenhaag.nl.

