
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 artikel 4 van de statuten en luidt: De instelling 
heeft ten doel het beheer en de exploitatie en de exploitatie van begraafplaatsen en crematoria alsmede 
het verrichten van diensten met betrekking tot de lijkbezorging.
De Instelling vervult haar taak geïnspireerd vanuit de katholieke gemeenschap.
 
Afwezigheid winstoogmerk
De instelling heeft geen winstoogmerk. De instelling streeft niet naar winst omwille van de winst 
zelf. Dit blijkt uit het feit dat de instelling de met de activiteiten behaalde opbrengsten ten goede laat 
komen aan haar doelstelling.

Bestemming liquidaAesaldo
Zoals blijkt uit artikel 13 van de statuten zal een batig liquidatiesaldo 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 
en crematorium in de breedste zin des woords. Door deze werkzaamheden draagt de instelling bij aan 
de realisatie van de doelstelling zoals vermeld in artikel 4 van de statuten.

Beheer van gelden
Het beheer van de verkregen middelen vindt als volgt plaats exploitatie boekjaar en beheer liquide 
middelen door directie en bestuur. De instelling streeft 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 Rotterdam.

Vermogen van de instelling
De instelling houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de 
voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de instelling.
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Bestedingsbeleid
De instelling besteedt de verkregen inkomsten conform de doelstelling aan de volgende projecten 
exploittie begraafplaatsen, in standhouden monumentale panden en de bouw en exploitatie van een 
crematorium.

Beschikken over het vermogen van de instelling
Op grond van artikel 10.2 van de statuten en haar feitelijke werkzaamheden heeft 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
Medewerkers ontvangen een beloning conform de CAO Uitvaart Branche.
De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Onkosten, gemaakt 
in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie, worden vergoed, mits niet bovenmatig. De 
instelling heeft personeel in dienst.

Beschrijving administratie organisatie
De instelling is verplicht een administratie te voeren. Uit deze administratie 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.

Publicatieplicht
De instelling voldoet aan haar publicatieplicht door middel van de website:
www.begraafplaatsdenhaag.nl.
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Op al onze verbintenissen is het reglement van de Stichting R.K. Begraafplaatsen van toepassing.
Gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 16 september 2022 onder nummer 24/2022.


