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Format ANBI publicatie  
 

A. Algemene gegevens  
 
Naam:    Stichting Begraafplaats Voorhout  
RSIN:   804053868      
Bezoekadres:   Herenstraat 47, naast de RK kerk, Voorhout     
Postadres:  Engelselaan 18a 
Postcode:  2215 RH  
Plaats:     Voorhout 
Website:  www.begraafplaatsvoorhout.nl 
Telefoonnummer:  0252-211372 
 

B. Samenstelling bestuur. 
 
Het bestuur bestaat uit vijf bestuursleden  

o De heer J.C.G.M. Bakker, voorzitter 
o De heer W. Ouwehand, penningmeester 
o De heer Th.A.M. Blokland, lid 
o De heer C.J.P. van Steijn, lid 

 
o Mevrouw E. van Noort – van Kesteren, adviseur 
o De heer J. Waasdorp, adviseur 
o Mevrouw E. Pellekoorn, notuliste. 

 
C. Doelstelling/visie. 

 
De stichting heeft als doel de aanleg, instandhouding, het beheer en onderhoud van een begraafplaats, 
alsmede van een mortuarium.  
 

D. Beleidsplan. 
 

1. Strategie; kernprincipes 
Statutaire doelstelling 
De doelstelling van de instelling is opgenomen in artikel 2 van de statuten en luidt als volgt: De stichting 
heeft tot doel de aanleg, instandhouding, het beheer en onderhoud van een begraafplaats, alsmede 
van een mortuarium. 
 
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 liquidatiesaldo 
Zoals blijkt uit artikel 15 van de statuten zal een batig liquidatiesaldo moeten worden besteed ten 
behoeve van de gemeente Teylingen, de RK Parochie en de Protestantse Gemeente in Voorhout, zijnde 
een ANBI’s.  
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2. Beleid 
Te verrichten werkzaamheden van de instelling 
De Stichting Begraafplaats Voorhout is verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van het 
onderhoud van de begraafplaats en van het mortuarium (afscheidshuis), gesitueerd in de historische 
dorpskern Voorhout in de gemeente Teylingen. Het regelt op vrijwillige basis de begravingen van de 
overledenen en de plaatsing van urnen in diverse daartoe beschikbare mogelijkheden. Ook het 
uitstrooien van de as behoort tot de werkzaamheden.  Het afscheidshuis functioneert als een 
verlengde huiskamer voor de familie en vrienden van een overledene. Ook vinden ontmoetingen en 
ontvangsten plaats op de begraafplaats en in het afscheidshuis. Bijzonder is de manifestatie 
Allerzielen in het Licht met uitingen van muziek en kunst en dat jaarlijks op de avond van 2 
november. De manifestatie wordt door honderden mensen bezocht. In een voorkomend geval 
vinden er in het afscheidshuis lezingen en kunstactiviteiten plaats, dit bij gelegenheid van de Dag van 
de Begraafplaats of van de Open Monumentendag.  Het bestuur heeft aandacht voor groei en bloei 
van de begraafplaats, duurzame groenvoorziening is uitgangspunt van beleid. Dit alles onderstreept 
het parkachtig karakter van de begraafplaats, dagelijks een ontmoetingsplek voor tientallen 
bezoekers. Het bestuur is zich bewust van de inzet van tientallen vrijwilligers en zet zich in om hen 
gemotiveerd te houden.   

Door deze werkzaamheden draagt de instelling bij aan de realisatie van de doelstelling zoals vermeld 
in artikel 2 van de statuten.  
 
Werving en beheer van gelden 
De instelling werft gelden ten behoeve van de doelstelling. Het vermogen van de instelling wordt 
gevormd door: 

- Hetgeen wordt verkregen uit de heffing van grafrechten en uit de exploitatie van het 
mortuarium; 

- Giften, legaten en erfstellingen; 
- Overheidssubsidies; 
- Hetgeen door de gemeente Teylingen, de Rooms-Katholieke Parochie te Voorhout en de 

Protestantse Gemeente te Voorhout wordt verkregen; 
- Andere baten. 

 
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. 
 
Bestedingsbeleid 
De instelling besteedt de verkregen inkomsten conform de doelstelling aan de volgende projecten 
Onderhoud van groen en andere voorzieningen op de begraafplaats en beheer en onderhoud van het 
mortuarium (afscheidshuis). Plaatsing van verzamelgraven en realisatie van een gedenkzuil voor as 
verstrooiing. Nadere groen inrichting van nieuw geplaatste urnenzuilen. Voorts planmatige beleid 
inzake ruiming, digitaal beheer grafrechten en voorgenomen modernisering van digitale 
communicatie via vernieuwing website en uitingen anderszins. 

 
Beschikken over het vermogen van de instelling 
Op grond 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.  
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3. Overige 

Beloningsbeleid 
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 geen 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.begraafplaatsvoorhout.nl  
 

E. Beloningsbeleid. 
 
De leden van het bestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Wel hebben 
zij recht op een vergoeding van redelijkerwijs door hun functie gemaakte onkosten.  
 
De instelling heeft geen medewerkers in dienst.  
 

F. Verslag Activiteiten. 
 
Een overzicht van de belangrijkste recente activiteiten is te vinden op www.begraafplaatsvoorhout.nl 
 

G. Financiële verantwoording 
• Staat van baten en lasten  
• Balans  


