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Informatie over de Stichting 

 

Rechtsvorm 

De Stichting Begraafplaats Wyns is opgericht bij akte opgesteld door notaris Mr. T.A.S. Brouns te 
Gytsjerk op 21 maart 2013. 

De stichting staat ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel Noord Nederland onder 
nummer 57551553. 

Daarnaast is de stichting door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling 
(ANBI) onder het RISN nummer 852628961. 

 

Doel 

De Stichting Begraafplaats Wyns heeft ten doel: 

a. Het (doen) beheren en (doen) onderhouden van de graven en het terrein van de 
begraafplaats rondom de Vituskerk te Wyns, adres Wyns nummer 31. 

b. Het (doen) voeren van de administratie van de grafrechten van de graven op de begraafplaats 
behorende bij het hierboven genoemde kerkgebouw. 

c. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

 

Bestuurders 

In het bestuur van de stichting hebben ultimo 2020 zitting: 

- Dhr. J. Faber, wonende te Wyns   (voorzitter) 
- Dhr. C.J. de Vries, wonende te Wyns   (penningmeester) 
- Mevr. H.E. Vos, wonende te Bartlehiem  (secretaris) 
- Dhr. B.R. Agema, wonende te Wyns 
- Mevr. M. Prins, wonende te Lekkum 
- Dhr. S.E. Wieringa, wonende te Oentsjerk 
- Dhr. J. Bout, wonende te Bartlehiem 
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Financiële positie 

De volgende analyse van de financiële positie volgt uit de opgenomen balans 

Op korte termijn beschikbaar: 

- Liquide middelen    € 23.820 
- Vorderingen  €      300 

 _________ 
 Totaal: € 24.120 

- Kortlopende schulden €     686 
 _________ 

 Totaal: € 23.434 

Financiering als volgt: 

- Eigen vermogen    €   6.024 
- Langlopende schulden € 17.410 

 _________ 
 Totaal: € 23.434 

 

Het werkkapitaal nam in 2021 toe met € 338 zoals nader gespecificeerd  

- Mutatie liquide middelen  €       341 
- Mutatie vorderingen  €           0 
- Mutatie kortlopende schulden - €           3 

 _________ 
Totaal:   €       338 

 

Resultaatsbestemming: 

Het resultaat is aan de algemene reserve toegevoegd. 

 

Fiscale positie: 

De Stichting is niet belastingplichtig met betrekking tot vennootschapsbelasting. 
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Toelichting op de Resultatenrekening 

Verhuur grond:  Betreft verhuur stukje grond van de SBW, gebruikt door 
bewoners Wyns 13.  

Vrijval onderhoudskosten  Mutatie in gereserveerde kosten t.b.v. afgekocht onderhoud 
volgens onderstaande berekening. 

In deze toelichting is opgenomen de berekening van de waarde van het vrijvallen van het onderhoud 
van de meerjarig afgekochte graven per kalenderjaar. Per 31 december 2021 zijn er in Wyns 56 
graven afgekocht voor in totaal 1534 jaar. 

Gehanteerde uitgangspunten voor 2021 zijn:  

- een jaarlijkse inflatie van 2,00% en een rentestand van 2,15% 
- eeuwigdurend is op 100 jaar gesteld 
- onderstaande onderhoudsprijzen en typecodering geldend 

vanaf 2022 

 

  

Uit de tabel op de volgende bladzijde blijkt dat er op basis van bovenstaande uitgangspunten ultimo 
2021 gerekend moet worden met een totaalbedrag van  € 17.936,02 aan afgekocht onderhoud. Dit 
bedrag is in de balans opgenomen als een langlopende schuld van € 17.409,87 en een kortlopende 
schuld van € 526.15, zijnde het geschatte vrijvallend bedrag over 2022:  

𝑉𝐵 2021   
€ 17.936,02 𝑥 56 11

1534
 € 526,15 

(totaal 1534 afgekochte grafjaren voor in totaal 56 graven waarvan 11 eeuwig afgekocht) 

Ultimo 2020 waren de totale onderhoudsverplichtingen € 18.867,94, ultimo 2021 is dit € 17.936,02. Dit 
is een afname van  € 931,92.  

De vrijval van onderhoudskosten in de resultatenrekening komt hiermee op  € 931,92 over 2021. 

 

Omschijving code Codeletter Bedrag

Afgekocht algem onderhoud A € 0.00

Alles afgekocht AA € 0.00

Bedekking B € 21.70

Dubbele steen D € 18.10

Dubbele steen met bedekking DB € 25.30

Enkele steen E € 21.70

Enkele steen met bedekking EB € 28.90

Groen graf G € 14.50

Vrij graf V € 0.00

Vervallen graf VV € 0.00

Tarieven onderhoud 2022
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Toelichting op de Balans 

 

Debiteuren:  Betreft nog te innen onderhoudskosten graven. 

Overige vorderingen: Betreft de in 2022 terug ontvangen teveel betaalde huur aan kerk 
(€ 300,--). 

Vooruit ontvangen bedragen: Betreft ontvangen huur grond m.b.t. 2022 (€ 120,--). 

Nog te betalen kosten: Betreft bankkosten (€ 16,42) en kosten bedrijfsafval (€ 23,33) 
t.b.v. ledigen container. 

 


