BESTUURSVERSLAG 2018
STICHTING KERKHOF OVERWEERSEPOLDERDUK
Geschiedenis

Langs de Overweersepolderdijk, nummer 24, in Purmerend, ligt het historische kerkhof dat in 1874
werd aangelegd. Hier vonden vele overledenen, hun laatste rustplaats. Na opening van de nieuwe
Algemene Begraafplaats aan de Purmerweg, werd dit kerkhof gesloten en raakten de neoromaanse
kapel en de graven in verval. Ook werden er vernielingen aangericht.
In 1998 besloot de gemeente Purmerend de kapel en het monumentale toegangshek op de
gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. Om deze prachtige historische locatie niet verloren te
laten gaan, werd in 2004 de Stichting Kerkhof Overweersepolderdijk opgericht, die de restauratie ter
hand nam. De stichting heeft het eigendom en beheer van het katholieke kerkbestuur overgenomen.
Doel

Het doel van de stichting: de begraafplaats in de oorspronkelijke staat terug te brengen, te
onderhouden en er een openbaar toegankelijk rust- en wandelgebied van te maken.
Om dat te bereiken, moest de kapel gerestaureerd worden, de tuin grondig opgeknapt en nieuw
grind op de paden worden aangebracht. Voorts moesten de grafstenen schoongemaakt, rechtgezet,
opgeknapt worden en het toegangshekgerestaureerd.
Verwezenlijkt

Het voorgaande overziende, mag worden vastgesteld dat de belangrijkste doelstellingen, die de
stichting zich gesteld had, zijn gehaald. Daarnaast is er een urnenmuur gemaakt en zijn er
urnengraven geplaatst. April 2009 is het kerkhofofficieel geopend.
Van het Bisdom Haarlem en de Gemeente Purmerend, is toestemming gekregen voor het opnieuw
doen van teraardebestellingen op de, nog ongeveer 30, lege plekken van de begraafplaats. Het juiste
aantal lege plekken is grotendeels in kaart gebracht.
Om de genoemde toestemming te verkrijgen, moesten de statuten van de Stichting worden
aangepast en moest de naam in R. K. Stichting KerkhofOverweersepolderdijkworden gewijzigd.
In 2018 hebben er; l teraardebestelling, 4 bijzettingen in de urnenmuur en 4 bijzettingen in de
urnenkelder plaatsgevonden, alsmede 4 asverstrooiingen, Voorts is er l reservering voor een graf
geboekt. De teraardebestelling, bijzettingen en asverstrooiingen zijn alle betaald, alsmede is er een
aanbetalinggedaanvoor de grafreservering. Voor de Stichting is dit financieel een goed resultaat.

Door het organiseren van kunstexposities, probeert het stichtingsbestuur verder inkomsten te
verwerven en het historische kerkhof in de aandachtte houden. In het afgelopen jaar, 2018, zijn er
twee exposities van ongeveer twee maanden geweest, waarbij verschillende kunstenaars hun werk
hebben getoond. Het betrof, foto's en werk van beeldende kunstenaars en kunstschilders.
Buiten de twee langdurige exposities, is er voor de zesde keer een wintertentoonstelling
georganiseerd. Hieraan deden een flink aantal exposanten, van verschillende disciplines, mee. Deze
werd bezocht door 145 bezoekers. Een mooi resultaat mede door de verkoop van soep en warme
dranken.

Ook zijn er in juni en juli kortlopende exposities geweest. Eén daarvan was een expositie met werk
van mensen met een beperking. Voorts schilderijen, tekeningen en glasfusing van dertien
verschillende kunstenaars van KunstatelierOdion.

Verder is de jaarlijkse poëzie-entaalmiddagweer gehouden en is er een muzikaal optreden met drie
cellospelers geweest.
Voor het eerst heeft de begraafplaats als gastlocatie voor de kunstroute van Purmerend meegedaan
en hebben drie kunstenaars hun werk in de kapel geëxposeerd.
Door het bestuur is voor 2018 besloten om buiten, op de begraafplaats, geen beelden meer te
exposeren. De reden hiervan is dat er in 2017 schade aan beelden was ontstaan, een daarvan door

stormschade en een ander door ontvreemding. Gezien de hoge kosten voor verzekering en het nog
daaraan verbonden eigen risico, is verzekeren financieel te risicovol en daarmee te belastend voor
de stichting. Er wordt daarom uitsluitend nog in de kapel tentoongesteld.
Tijdens de Open Monumentendagen zijn er rondleidingen gegeven. Hiervoor was veel belangstelling.
De jaarlijks terugkerende Allergedachtenisavond, in oktober, was ook weer druk bezocht en had
wederom ruim 400 bezoekers getrokken.
Tijdens exposities is de kapel van vrijdag tot en met zondag van 13.00 tot 17.00 uur en de
begraafplaats dagelijks van 10. 00 uur tot 17. 00 uur toegankelijk. Het aantal bezoekers in 2018
bedroeg 892 personen, dit nog weer afgezien van de bezoekers tijdens de winterexpositie, poëzieen taalmiddag, het muzikale optreden, grote kunstopeningen, kortlopende exposities alsmede
Allergedachtenisavond en Allerzielen. De 892 bezoekers zijn uitgesplitst in:
712 bezoekersvoor de exposities, in combinatie met begraafplaatsbezoeken
180 bezoekersvoor uitsluitend de begraafplaats
Met het uitnodigen van kwalitatief goede kunstenaars, alsmede met de steun van vrijwilligers, die
tijdens de expositietijden zoveel mogelijk aanwezig zijn, probeert het stichtingsbestuur de huidige
opzette handhaven. Vrijwilligers houden voorts het kerkhof in goede staat.
Ditjaar zijn er ook weer enkele dode bomen verwijderd.
Vanwegede verzakkingvan de kapel, is reeds in 2017 begonnen met een funderingsonderzoek. Door
metingen is er een goed beeld verkregen van de totale verzakking. Het is een zeer verontrustende
situatie. Bij enkele aannemers is offerte aangevraagd om de fundering aan te pakken.

In 2018 is een nieuw lid, Bart Jonk, tot het bestuur aangetreden.
Toelichtina financieel resultaat

De netto exploitatieopbrengsten zijn ten opzichtevan 2017 met circa 5.000 gedaald. Deze daling is
vooral toe te rekenen aan de afname van de donaties. Het negatieve resultaat is met name hierdoor
toegenomen met circa 6. 000 tot een bedrag van 15. 628.
De omzet inzake de teraardebestellingen en het bijzetten van urnen wordt in de resultatenrekening

toegerekend over een periode van 10 tot 20 jaar maar wordt wel geheel ontvangen in het jaar
waarop deze dienstverlening heeft plaatsgevonden. Dit heeft tot gevolg dat ultimo 2018 nog circa
67.000 aan vooruitontvangen bedragen is opgenomen die over een periode van 10 tot 20 jaar in de
resultaten zullen vrijvallen.

Ondanks het verlies van 15. 628 blijft de daling van de liquide middelen beperkt tot een bedrag van
3. 748. Dit is vrijwel geheel het gevolg van de afschrijvingen van ad 6. 783 waartegenover geen

aflossingsverplichtingen bestaan en de toenamevan de vooruitontvangen bedragen ultimo 2018 met
ruim 5. 000 in vergelijking met voorgaand jaar.
Toekomst

Uitsluitend voor het vergroten van de naamsbekendheid, heeft het stichtingsbestuur besloten om
kunstexposities te blijven organiseren. Vanwege de tegenvallende inkomsten, het tekort aan
vrijwilligers en de verhoudingsgewijs hoge kosten, blijft het aantal exposities voor 2019 beperkt tot
twee, met een tussenpauze tijdens de vakantieperiode. Wel worden in die periode andere
activiteiten georganiseerd, zoals een taal-en poëziemiddag , een creatieve dag, een concert en
weekeindetentoonstellingen. Eind 2019 wordt, afhankelijkvan het resultaat van het afgelopen jaar,
mogelijk besloten om het aantal exposities verder te beperken. Vanwege het succes van de Allergedachtenisavond, blijven wij deze jaarlijks organiseren. Naarmate het kerkhof bij een groter publiek
bekend wordt, wordt verwacht meer inkomsten door teraardebestellingen, asverstrooiingen en het
bijzetten van urnen te zullen verwerven.

In verband met de verzakkingvan de kapel, zullen de herstelwerkzaamheden in 2019 plaatsvinden.
Tevens zal er een afspraak met de gemeente gemaakt worden met het oog op mogelijke
subsidieverlening.

In 2019wordt er een planvan aanpakgemaaktom de grafmonumentente gaan opknappen.
Wat de tuin betreft, wordt er in 2019 een inventarisatie gedaan met betrekking op de

groenvoorziening op de begraafplaats. Het is de bedoeling om een bedrijf aan te stellen dat adviseert
en helpt met het onderhoud voor de komende tien jaar. Tevens zullen er nestkasten voor verschillende soorten vogels geplaatst worden.

Purmerend, 18 juli 2019
M. E. M. Los, voorzitter

C. M. Vlaar, penningmeester

ANBI
De Stichting staat bij de Belastingdienst geregistreerd als een cultureel
"Algemeen Nut Beogende Instelling" (ANBI).
Het belang hiervan is dat de giften, die wij ontvangen, aftrekbaar zijn voor de inkomsten- of
vennootschapsbelasting.
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BESTUUR
Het bestuur in 2018 bestond uit:
Mevrouw M. E. M. Los, voorzitter

De heer C. M. Vlaar, penningmeester
De heer J.A. Jonk, secretaris
De heer J. M. van der Linden, bestuurslid
De heer C. A. Sierman, bestuurslid

De heer B. Jonk, bestuurslid

BELONINGSBELEID
Bestuursleden ontvangen geen beloning
FINANCIËN
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BALANS PER 31 DECEMBER 2018

(na resultaatbestemnüng)
31 december

31 december

2018

2017

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa

(1)

Restauratie kapel/umenmuur

04. 090

110. 873

200

350

Vlottende activa
Voorraden

(2)

Informatieboekjes
Vorderingen

(3)

345

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Liquide middelen

(4)

25. 995

29. 743

130. 630

140. 966
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31 december

31 december

2018

2017

PASSIVA
Eigen vermogen

(5)

Besteedbaar vermogen
Kortlopende schulden

62. 111

77738

68. 519

81
63. 147

68. 519

63. 228

130. 630

140. 966

(6)

Belastingenenpremies socialeverzekeringen
Overlopende passiva
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

2017

2018

7. 708

Netto-exploitatieopbrengsten

12. 707

Kosten

Afschrijvingen materiëlevaste activa

Exploitatie-en beheerskosten

(9)

Bedrijfsresultaat

Rentebatenen soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Financiëlebaten en lasten
Resultaat

(10)
(11)

6.783

6. 857

16. 474

15. 375

23. 257

22.232

-15.549

-9.525

4

-83

39
-83

-79

-44

-15.628

-9. 569

-15. 628

-9. 569

Belastingen
Resultaat
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

ALGEMENEGRONDSLAGENVOORDE OPSTELLINGVA^ DEJAARREKENING

Dejaarrekeningis opgesteldvolgensdeinNederlandalgemeenaanvaardegrondslagenvoorfinanciële
verslaggeving.

Dewaarderingvanactivaenpassivaendebepalingvanhetresultaatvindenplaatsop basisvanhistorische
kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de
activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.

Batenenlastenwordentoegerekendaanhetjaarwaaropzebetrekkinghebben.Winstenwordenslechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun

oorsprongvindenvoorheteindevanhetverslagjaar,wordenin achtgenomenindienzij voorhetopmaken
van dejaarrekeningbekendzijn geworden.
Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering envan resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte
van het voorgaande jaar.

Schattingen

Om de grondslagen enregels voor het opstellen van dejaarrekening te binnen toepassen, is hetnodig dathet
bestuurvanStichtingKerkhofOverweersepolderdijkzichoververschillendezakeneenoordeelvormt, endat
het bestuur schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in dejaarrekening opgenomen bedragen.
Indienhetvoor het geven van het in artikel 2:362 lid l BWvereiste inzichtnoodzakelijk is, is de aardvan
deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de
betreffendej aarrekeningposten.
GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

JVIateriëIe vaste activa

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- ofvervaardigingsprijs inclusiefdirect
toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige
gebruiksduuren bijzonderewaardeverminderingen.
Afschrijving
Actief
%

Restauratie kapel/umenmuur
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Voorraden

De voorraad informatieboekjes worden gewaardeerd tegen verkrijgings-pnjs of lagere netto-opbrengstwaarde.

Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraad.
Vorderingen en overlopende activa
De vorderingenwordenbij eerste verwerkingopgenomentegen de reëlewaardeen vervolgens gewaardeerd
tegende geamortiseerdekostprijs. Dereëlewaardeen geamortiseerdekostprijs zijn gelijk aande nominale
waarde.Noodzakelijkgeachtevoorzieningenvoor hetrisicovan oninbaarheidwordenin minderinggebracht.
Dezevoorzieningenwordenbepaaldop basisvan individuelebeoordelingvan de vorderingen.
Liquide middelen

Liquidemiddelenbestaan,banktegoedenen deposito's met eenlooptijd korter dantwaalfmaanden. Liquide
middelenwordengewaardeerdtegennominalewaarde.
Kortlopende schulden
Kortlopende schuldenwordenbij de eerste verwerkinggewaardeerdtegenreëlewaarde.Kortlopende
schuldenwordenna eerste verwerkinggewaardeerdtegengeamortiseerdekostprijs.
Daarwaargeensprakeis van (dis)agio en transactiekostenis de geamortiseerdekostprijs gelijk aande
nominale waarde.
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GRONDSLAGENVOORRESULTAATBEPALING

Algemeen

Hetresultaatwordtbepaaldalshetverschiltussendeopbrengstwaardevandegeleverdeprestatiesen
verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van hetjaar, gewaardeerd tegen
historischekostprijzen.
Resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil hissen de netto-omzet en de kosten en andere lasten van het

verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Winstenzijnverantwoordin hetjaarwaarinde dienstenzijnverricht.Verliezenwelkehunoorsprongvinden
in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.
Netto-exploitatieopbrengsten
Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar verleende diensten onder aftrek van
kortingenen de over de omzet gehevenbelastingen.
Kosten algemeen

Dekostenwordenbepaaldop historischebasisentoegerekendaanhetverslagjaarwaaropzij betrekking
hebben.

Afschrijvingen

Materiëlevasteactivawordenvanafhetmomentvangereedheidvoor ingebruiknemingafgeschrevenoverde
verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief.
Financiële baten en lasten

Derentebatenen-lastenbetreffende op deverslagperiodebetrekkinghebbenderente-opbrengstenen-lasten
van uitgegeven en ontvangen leningen.

Belastingen

Devennootschapsbelastingwordtberekendtegenhetgeldendetariefoverhetresultaatvanhetboekjaar,
waarbijrekeningwordtgehoudenmetpermanenteverschillentussendewinstberekeningvolgens de
jaarrekeningende fiscalewmstberekening,enwaarbijactievebelastinglatenties(indienvantoepassing)
slechtswordengewaardeerdvoorzoverderealisatiedaarvanwaarschijnlijkis.

