Gegevens i.v.m. ANBI- status.
1. Naam
Statutaire naam, zetel en rechtsvorm
De kerkelijke instelling draagt de naam: Rooms Katholiek Kerkhof Zwolle, zij heeft haar zetel in
de gemeente Zwolle. De kerkelijke instelling is een private instelling van de Rooms Katholieke
Kerk in de zin van canon 114 en 116 par. 2 van de Codex Iuris Canonici en bezit als zodanig
rechtspersoonlijkheid naar Nederlands recht op grond van artikel 2:2 Burgerlijk Wetboek.
2. RSIN nummer
Het BSN/RSIN/fiscaal nummer van het kerkhof is: 002646675.
Het KvK-nummer is: 74859900.
3. Contactgegevens
ROOMS KATHOLIEK KERKHOF ZWOLLE
Bisschop Willebrandlaan 62
8021 GA Zwolle
Telefoon administratie: 038 – 4533853
(bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 12.00 uur)
Email: kantoor@rkkerkhofzwolle.nl
Website: https://www.rkkerkhofzwolle.nl
IBAN: NL90 INGB 0002 4432 85
4. Bestuurssamenstelling
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Het bestuur van de instelling bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste negen leden.
Eén bestuurslid heeft zitting op voordracht van de Aartsbisschop van Utrecht.
De locatieraad van de Basiliek Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming te Zwolle, de
locatieraad van de Sint Jozef te Zwolle en het Rectoraat St. Thomas van Aquino te Zwolle,
hierna te noemen de Zwolse instellingen, hebben elk het recht een bestuurslid voor
benoeming voor te dragen dat lid is van de R.K. Kerk. De bestuursleden worden benoemd
door het bestuur van de instelling.
De bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn terstond eenmaal
herbenoembaar. Op uitdrukkelijk verzoek van het bestuur van de instelling kan een
bestuurslid een tweede maal herbenoemd worden.
De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur opgesteld rooster. Tussentijds
benoemde bestuursleden nemen op dit rooster de plaats in van hun voorganger.
Als lid van het bestuur kunnen niet benoemd worden zij, die door het bestuur in loondienst
zijn aangesteld, en zij, die leveringen van goederen en betaalde diensten ten behoeve van de
instelling verrichten.

5. Doelstelling/visie
Statutaire doelstelling
"De instelling heeft ten doel: het beheer en de exploitatie van het Rooms Katholiek Kerkhof,
gelegen aan de Bisschop Willebrandlaan te Zwolle, alsmede al hetgeen daarmee in verband
staat." (Artikel 2 van de statuten)
6. Beleidsplan
Het beleidsplan maakt onderdeel uit van punt 10 “Financiële verantwoording”.
7. Beloningsbeleid
De medewerkers in dienstverband worden gehonoreerd in lijn met de gemeentelijke salarissen
voor gelijkwaardige functies. Vrijwilligers krijgen een vergoeding welke past in de fiscale
vrijwilligersregeling. Bestuursleden verrichten hun bestuurstaken zonder daar een beloning voor
te ontvangen.
8. Jaarlijks verslag van de uitgeoefende activiteiten
Het jaarlijks verslag van de uitgeoefende activiteiten maakt onderdeel uit van punt 10 “Financiële
verantwoording”.
9. Voorgenomen bestedingen
De voorgenomen bestedingen maken onderdeel uit van punt 10 “Financiële verantwoording”.
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Beleidsplan
2019
Baten
Begravingen en bijzettingen in
urnenmuur
Grafrechten
Kerkhofonderhoud
Grafonderhoud
Monumentrechten
Duplicaatbewijzen
Huur kapel en woning
Overige opbrengsten

Verslag activiteiten
2018
2017

48.025
56.046
68.181
3.301
1.050
1.440
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1.156
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3.428
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1.760
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700
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Subtotaal
Giften

192.519
2.000

198.893
1.922

176.857
1351

Totaal baten

194.519

200.815

178.208

91.000
9.000
20.000
11.000
26.500
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9.113
17.991
10.254
23.672
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6.681
15.744
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157.500
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138.458

37.019

42.217

39.750

-35.000

-36.106

-34.431

2.019

6.111

5.319

Lasten
Lonen en salarissen
Huisvesting
Beheer kerkhof
Bestuur- en administratie
Afschrijvingen
Totaal lasten

Resultaat voor reservemutaties
Dotaties restauratiefonds

Resultaat na reservemutaties

Voorgenomen bestedingen
In 2019 zijn investeringen gepland tot een bedrag van circa 32.000.
Zwolle, 9 mei 2019

