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Jaarrekening 2020 van de R.K. Begrafenisvereniging "SINT BARBARA" te Schoorl

1. JAARVERSLAG 2020

1.1. Informatie over de vereniging

De Rooms Katholieke begrafenisvereniging Sint Barbara is opgericht in januari 1923. Op 16 april 1982

zijn door Mr. J.E.A. Eijckelhof notaris te Schoorldam gewijzigde statuten verleden.

De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noordwest-Holland te Alkmaar onder num-

mer 40635795.

Het bestuur bestaat uit: - N.P.M. Bakker, voorzitter

- P.C.M. van den Oord-Smit, secretaris

- Th.J.T. Zoon, waarnemend penningmeester

- E.M. Kouw, lid

- C.A.M. Heijmans-Limmen, lid

De heer C.J. Kouw heeft dit jaar zijn functie als bestuurslid neergelegd. 

Hij heeft deel uitgemaakt van het bestuur sinds 1980. Wij zijn hem zeer erkentelijk voor

alles wat hij voor de vereniging gedaan heeft.

In 2020 was de uitvaartleider L. Rezelman.

1.2 Afwikkeling boekjaar 2019

Door de coronacrisis is de administratie van 2019 nog niet door de kascontrolecommissie beoordeeld. 

Ook heeft er in 2020 geen jaarvergadering plaatsgevonden. Zodra dit mogelijk is zal het bestuur aktie onder-

nemen om dit, tegelijk met de uitkomsten van 2020, af te wikkelen.

1.2. Doelstellingen

Ingevolge artikel 2 van de statuten heeft de vereniging ten doel:

1. Om zonder winstoogmerk en op waardige wijze de begrafenis van haar leden te verzorgen.

2. De vereniging kan haar werkzaamheden mede uitstrekken tot derden.

Aan deze doelstelling wordt nu een eigentijdse invulling gegeven. Sinds de kerk toestaat dat katholieken

ook mogen worden gecremeerd, verzorgt onze vereniging zowel begrafenissen als crematies.

1.3. Financiële positie per 31 december 2020 en resultaten over 2020

Het afgelopen jaar is voor de St. Barbara financiëel gezien licht positief geweest. Het eigen vermogen

is dit jaar dan ook enigszins hoger dan ultimo 2019. Het resultaat werd sterk beïnvloed door een aantal

componenten. Door de lage rentestand daalde het rendement over het belegde vermogen van 1,31% in 2019

tot 0,71% over het afgelopen jaar. De Rabobank heeft in 2020 een renteuitkering gedaan in de vorm van rente- 

certificaten. Het rendement zou negatief geweest zijn indien dit niet was gebeurd. Het belegde bedrag is met

de nominale waarde van de certificaten verhoogd en deze nominale waarde is als rentebaten verantwoord.

In 2020 zijn er meer leden begraven waarbij minder dan het gebruikelijke aantal dragers waren ingeschakeld.

Daarnaast is de helft van het aantal oveleden leden gecremeerd. Hierbij werden ook bijna geen dragers

ingeschakeld en zijn de kosten naar verhouding aanzienlijk lager uitgevallen. Dit compenseerde de daling

van de rentebaten. Daardoor kon de kekenrente van 1,6% voor berekening van de hoogte van de wiskundige 

reserve voor dit jaar gelijk blijven aan vorig jaar.

De tarieven van de uitvaartleidsters zijn al in 2019 aanzienlijk gestegen. Begin 2020 heeft daarom een

ledenraadpleging plaatsgevonden. Naar aanleiding hiervan is besloten om de contributie te verhogen tot € 26,--.

Het aantal door de vereniging verzorgde uitvaarten was bij leden ten opzichte van vorig jaar verdubbeld. De

kosten van deze uitvaarten verdrievoudigden ten opzichte van 2019. Dit werd mede veroorzaakt door het feit dat

er dit jaar meer leden met pakket extra waren overleden. Hierdoor viel een aanzienlijk bedrag vrij uit de wis-

kundige reserve. De dotatie aan deze reserve was daardoor veel lager dan begroot.

De actuele waarde van de effectenportefeuille was per jaarultimo ongeveer € 21.000 hoger dan de balanswaarde

en was daarmee € 6.000 hoger dan de beurswaarde aan het begin van het jaar. De beleggingspolitiek van de

vereniging is zeer defensief. Er wordt uitsluitend belegd in obligaties en rentecertificaten. Daarbij wordt tevens

enige spreiding aangebracht in de portefeuille. Wij hanteren de uitlotingsprijs voor de obligaties omdat wij

deze waardepapieren vasthouden tot het moment van uitloting en dan de nominale waarde weer terugkrijgen.

Bij de berekening van de wiskundige reserve wordt uitgegaan van het rendement wat door de vereniging

wordt behaald op beleggingen. Hierbij blijven niet gerealiseerde koerswinsten buiten beschouwing.

 

1.4. Vooruitzichten voor 2021

Wij verwachten voor 2021 financieel nagenoeg quitte te spelen. In de begroting is een opbrengst begrepen voor

het overlijden van niet-leden van € 3.500. Doordat niet te voorzien is of en hoeveel niet-leden in 2021 door onze

vereniging worden begeleid, kan dit bedrag zowel hoger als lager uitvallen. Het overlijden van leden heeft

in principe weinig gevolgen voor het resultaat. Dit omdat voor de kosten die het met zich meebrengt, de wiskundige

is opgebouwd. Indien veel jonge leden in één jaar komen te overlijden, kan dit wel nadelige gevolgen hebben.

Voor hen heeft nog geen, of slechts een minimale reservering plaatsgevonden.

Het bestuur
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Jaarrekening 2020 van de R.K. Begrafenisvereniging "SINT BARBARA" te Schoorl

2.    BALANS

ACTIVA

Materiële vaste activa

- Inventaris 163            327            

Financiële vaste activa

- Effecten 71.668       69.193       

Vorderingen

- Debiteuren 7.256         8.889         

- Overige vorderingen 926            4.194         

8.182         13.083       

Liquide middelen 248.139     233.404     

328.152     316.007     

PASSIVA

Eigen vermogen

- Vermogen per 1 januari 18.891       20.708       

- Resultaat boekjaar 1.983         1.817-         

20.874       18.891       

Voorzieningen

- Vervangingsfonds 2.628         2.628         

- Wiskundige reserve 293.000     284.000     

295.628     286.628     

Kortlopende schulden

- Vooruit ontvangen bedragen 10.052       10.052       

- Crediteuren 1.195         181            

- Te betalen kosten 403            255            

11.650       10.488       

328.152     316.007     

31-12-2020 31-12-2019
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Jaarrekening 2020 van de R.K. Begrafenisvereniging "SINT BARBARA" te Schoorl

3.    WINST- EN VERLIESREKENING

BATEN

Contributies 19.828       11.306       

Bijdragen donateurs 25              25              

Inkoopsommen en entreegelden -             1.448         

Interest en opbrengsten beleggingen 2.110         3.766         

Begrafenissen crematies niet-leden 4.758         3.807         

Verhuur materialen 1.285         395            

28.006       20.747       

LASTEN

Kosten 2.814         4.344         

Begrafenissen/crematies leden 14.209       5.220         

Dotatie wiskundige reserve 9.000         13.000       

26.023       22.564       

Resultaat boekjaar 1.983         1.817-         

28.006       20.747       

20192020

Pagina 4 van 10



Jaarrekening 2020 van de R.K. Begrafenisvereniging "SINT BARBARA" te Schoorl

4.    TOELICHTING OP DE JAARREKENING 

WAARDERINGSGRONDSLAGEN

Algemeen

De posten in de jaarrekening zijn opgenomen voor de nominale waarde tenzij anders vermeld.

Inventaris

Op inventaris wordt jaarlijks 20% afgeschreven.

Effecten

De obligaties zijn gewaardeerd tegen aflossingswaarde. Indien substantiëel wordt het verschil tussen

de aflossingswaarde en de verkrijgingsprijs afgeschreven gedurende de resterende looptijd.

De overige effecten zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde.

Voorraden

De voorraden zijn gewaardeerd tegen inkoopprijzen.

Debiteuren

De onder het hoofd opgenomen gefactureerde bedragen zijn gewaardeerd tegen verkoopprijzen. De

overige posten zijn gewaardeerd op inkoopwaarde.

Wiskundige reserve

De wiskundige reseve is berekend op basis van de contante waarde van de pakketwaarde per lid.

Bij de berekening wordt o.a. uitgegaan van een rekenrente van 1,6% en de jaarlijkse contributie.

Resultaten

De baten en lasten betrekking hebbende op begrafenissen, crematies en advertenties worden geno-

men op het moment van facturering. De overige baten en lasten worden genomen in het boekjaar

waarop zij betrekking hebben.

TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

Inventaris 

Boekwaarde per 1 januari 327            490            

Afschrijvingen boekjaar 164            163            

Boekwaarde per 31 december 163            327            

Effecten

49.325 Certificaten  Rabobank 0% 49.325       49.325       

2.475 Certificaten  Rabobank 0% (rentecompensatie) 2.475         -             

744,6016 certificaten Delta Lloyd rente 9.918         9.918         

1592 certificaten Schroder Euro Govern. 9.950         9.950         

Boekwaarde per 31 december 71.668       69.193       

Beurswaarde per 31 december 92.663       86.346       

31-12-2020 31-12-2019
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Jaarrekening 2020 van de R.K. Begrafenisvereniging "SINT BARBARA" te Schoorl

TOELICHTING OP DE JAARREKENING (VERVOLG)

TOELICHTING OP DE BALANS (vervolg)

Debiteuren

Reeds gefactureerde bedragen 7.255         8.889         

Overige vorderingen

Te ontvangen interest spaarrekeningen 9                34              

Contributie -             136            

Vooruitbetaalde verzekeringspremie 149            -             

Diversen 768            4.024         

926            4.194         

Liquide middelen

Rabobank, rekening courant 38.182       23.341       

ABN-AMRO bank, rekening courant 135            251            

ING bank 75              207            

Rabobank, spaarrekening 67.572       67.460       

ABN-AMRO bank, spaarrekening 92.135       92.105       

ING bank, spaarrekening 50.040       50.040       

248.139     233.404     

PASSIVA

Vervangingsfonds

Voorziening voor vervanging kleding dragers 2.628         2.628         

Wiskundige reserve

Voorziening per 1 januari 284.000     271.000     

Bij: Wijziging berekening pakketwaarde -             3.276         

Wijziging rekenrente van 2,5% naar 1,6% -             7.000         

Dotatie wegens leeftijdstoename leden 25.454       8.086         

Afronding op veelvoud van € 1.000 333-            366            

25.121       18.728       

309.121     289.728     

Af: Vrijval wegens overleden leden 15.344       5.293         

Geroyeerde leden en opzeggingen 777            435            

16.121       5.728         

293.000     284.000     

Bij de berekening is uitgegaan van een gemiddelde levensduur voor vrouwen van 80 (80) jaar en voor

mannen van 76 (76) jaar.

31-12-2020 31-12-2019
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Jaarrekening 2020 van de R.K. Begrafenisvereniging "SINT BARBARA" te Schoorl

TOELICHTING OP DE JAARREKENING (VERVOLG)

TOELICHTING OP DE BALANS (vervolg)

Vooruit ontvangen bedragen

Door leden vooruit betaalde begrafeniskosten 10.052       10.052       

Over vooruitontvangen bedragen wordt door de vereniging geen rente vergoed. De bedragen zijn

direct opeisbaar.

Crediteuren

Nog te betalen nota's 1.195         181            

Te betalen kosten

Bakker Bakker 314            155            

Bankkosten 89              86              

Diversen -             14              

403            255            

TOELICHTING OP DE WINST- EN 

VERLIESREKENING

BATEN

Contributie

Leden Leden

Leden met automatische incasso á €26 (€12) 639            16.612       666            7.992         

Zelfbetalende leden á € 15 (€ 15) -             -             12              180            

Zelfbetalende leden á € 28 (€ 18) 19              532            9                162            

Contributie vorige jaren 12              -             -             

Contributie pakket extra 2.672         2.972         

Leden die niet betaald hebben (nu geroyeerd) 5                

663            19.828       687            11.306       

Bijdragen donateurs 25              25              

Interest en opbrengsten beleggingen

Interest bank- en spaarrekeningen 29              39              

Rentecompensatie / Interest obligaties 2.475         4.182         

Dividenden 295            348            

2.799         4.569         

Af: bankkosten 689            803            

2.110         3.766         

Rendement 2020 (2019) over het belegd 

vermogen per 1 januari 0,71 % 1,31 %

31-12-2020 31-12-2019

Pagina 7 van 10



Jaarrekening 2020 van de R.K. Begrafenisvereniging "SINT BARBARA" te Schoorl

TOELICHTING OP DE JAARREKENING (VERVOLG)

TOELICHTING OP DE WINST- EN 

VERLIESREKENING (vervolg)

Begrafenissen/crematies niet-leden

Opbrengsten 27.790       25.266       

Af: Kosten 23.032       21.459       

4.758         3.807         

Aantal begrafenissen/crematies niet-leden 7                5                

Bij: Afgewikkeld uit vorig jaar -             -             

7                5                

Af: Nog niet afgewikkeld -             -             

Volledig afgewikkelde uitvaarten in boekjaar 7                5                

Verhuur materialen

Verhuur koelplaat 1.285         395            

LASTEN

Kosten

Representatie 194            239            

Eigen advertenties 184            773            

Administratie en verzekering 1.056         1.073         

Contributies en abonnementen 34              117            

Kosten jaarvergadering -             150            

Ledenadministratie 1.183         900            

Afschrijving inventaris 163            163            

Diversen -             929            

2.814         4.344         

Begrafenissen/crematies leden

Kosten 57.582       40.405       

Af: Opbrengsten 43.373       35.185       

14.209       5.220         

Dotatie wiskundige reserve 9.000         13.000       

Aantal overleden leden 16              8                

Bij: Afgewikkeld uit vorig jaar -             1                

16              9                

Af: Nog niet afgewikkeld 1                -             

Volledig afgewikkelde uitvaarten in boekjaar 15              9                

31-12-2020 31-12-2019
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Jaarrekening 2020 van de R.K. Begrafenisvereniging "SINT BARBARA" te Schoorl

5.    CIJFERVERGELIJKING 2020 EN BEGROTING 2021

BATEN

Contributies 19.828       20.500     19.000    

Bijdragen donateurs 25              25            25           

Interest en opbrengsten beleggingen 2.110         4.000       1.500      

Begrafenissen/crematies niet-leden 4.758         3.500       3.500      

Verhuur materialen 1.285         700          700         

28.006       28.725     24.725    

LASTEN

Representatie 194         200 200

Eigen advertenties 184         800 800

Drukwerk en kantoorbehoeften -          100 100

Administratie en verzekering 1.056      1.200 1.200

Contributies en abonnementen 34           100 100

Bestuurs- en vergaderkosten -          100 100

Kosten jaarvergadering -          200 200

Ledenadministratie 1.183      1.100 1.100

Uitvaartbenodigdheden -          200 200

Afschrijving inventaris 163         300 200

Diversen en onvoorzien -          100 100

2.814         4.400       4.300      

Resultaat voor kosten begrafenissen

crematies/leden en reserveringen 25.192       24.325     20.425    

Begrafenis/crematiekosten leden 14.209    5.000 10.000

Dotatie wiskundige reserve 9.000      19.500 11.000

23.209       24.500     21.000    

Resultaat 2020 resp. 2021 (begroot) 1.983         175-          575-         

Werkelijkheid 2020 Begroting 2020 Begroting 2021

Pagina 9 van 10



Jaarrekening 2020 van de R.K. Begrafenisvereniging "SINT BARBARA" te Schoorl

6.    OVERZICHT DIENSTEN St. BARBARA 

Het pakket van diensten, dat aan de leden van St. Barbara ter beschikking wordt gesteld is als volgt

samengesteld:

- Kosten van de uitvaartverzorgster, waaronder ook haar aanwezigheid tijdens de mis, een

eventuele avondwake, de begrafeis of begeleiding naar het crematorium.

- Afleggen van de overledene

- Kisten van de overledene

- De voorloper inclusief aanwezigheid tijdens een eventuele avondwake

- Vier dragers waarbij meestal één of soms twee dragers aanwezig zijn bij een avondwake

- Vervoer van de koeling

- De kosten van de leges

- Een tegemoetkoming in de kosten van een rouwauto

De pakketwaarde per ultimo 2020 is  € 1.414,-- (per ultimo 2019 € 1.414,--).

Daarnaast wordt door een aantal leden gebruik gemaakt van pakket extra. Hieronder vallen de volgende

uitvaartkosten tot een totaal van maximaal € 1000,--:

- De kist

- Drukwerk waaronder advertenties, rouwcirculaires, dankbetuigingen, rouwenveloppen en 

postzegels

Bij de berekening wordt o.a. uitgegaan van een rekenrente van 1,6% en de jaarlijkse contributie.

De vereniging is een samenwerkingsverband aangegaan met de verzekeringsmaatschappij Nuvema.

Nuvema is overgenomen door Lifetri inclusief alle rechten en verplichtingen.

Het samenwerkingsverband is aangegaan omdat de kosten van de uitvaart aanzienlijk uitstijgen boven

de kosten die door het lidmaatschap van St. Barbara worden afgedekt. 

Hierbij valt te denken aan:

- De kosten van de kerkdienst

- De kosten van het crematorium

- De grafrechten

- De grafsteen

- De kosten van een kist of drukwerk voor zover niet gedekt door pakket extra

- De kosten die eventueel gemaakt worden na de begrafenis of de crematie bij een koffietafel

- Bloemen

De overeenkomst met Liftri dekt uitsluitend de kosten, die niet vallen onder het lidmaatschap van de

vereniging. Leden kunnen zich vrijblijvend bij Lifetri verzekeren en zijn dit dus niet verplicht.

De meerkosten variëren van minimaal € 2.000 bij een eenvoudige crematie zonder avondwake. In de 

meeste gevallen zullen zij tot een veelvoud van dit bedrag oplopen.  
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