


Bestuursverslag 2018 
 
Statutaire naam: Stichting Protestantse Begraafplaatsen Gemeente Ede 
Opgericht d.d.: 8 december 2001 
Statutaire zetel (volgens de Kamer van Koophandel): Harskamp en volgens de akte 
van oprichting artikel 1 lid 2: ‘Zij heeft haar zetel in de gemeente Ede’. 
Rechtsvorm: Stichting 
Het bestuur:  1.   A.H. van den Berg, voorzitter 

2.   J.W. Jansen, secretaris 
3.   G.W. Flier, 2e secretaris 
4.   C. Bouw, penningmeester 
5.   L. Hol, 2e penningmeester 
6.   D. van den Akker, algemeen adjunct 
7.   J. van den Berg 
8.   J.B. Oudijn 
9.   A. Pol 
10. K.J. Rebergen 

 
Het doel van de stichting en de verwezenlijking daarvan  zijn omschreven in artikel 3 
van de akte van oprichting: 
1. De stichting heeft ten doel: 

a. de gelegenheid geven om op een overeenkomstig Gods Woord verantwoorde wijze begraven 
te worden in een omgeving die daartoe de gelegenheid biedt; 

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

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 
a. het verwerven van één of meer registergoederen voor de stichting van een of meer 

begraafplaatsen met aanbehoren in de burgerlijke gemeente Ede; 
b. de exploitatie van de desbetreffende begraafplaats(en); 
c. het stellen van voorwaarden aan de betrokkenen omtrent de wijze waarop de 

teraardebestelling op de begraafplaats(en) dient te geschieden. 
 
Tot 31 december 2018 zijn de volgende grafrechten en voorkooprechten uitgeven:  

  10 
jaar 20 jaar 30 jaar onbep foetus totaal 

  => 12 
jr < 12 jr => 12 jr < 12 jr => 12 jr => 12 

jr     

  alg. 2 diep 3 diep 2 diep 3 diep 2 diep 3 diep 2 diep 3 diep 3 diep     

2012       1        2       3 
2013       1     1 9       11 
2014       1     1 5   2   9 
2015       1     2 5 1 1 2 12 
2016 1     1     1 11   2   16 
2017         1  8   3 3 15 
2018      1  5 1 2 2 11 

totaal 1     5   2 5 45 2 10 7 77 

               

voorkoop               5 2 15   20 

  



De begroting voor 2019 luidt als volgt: 

Prognose uitgifte graven:   
  2 diep 20 jr  €    1.993  1 
    30 jr  €    2.599  10 
  3 diep 20 jr  €    2.599   
    30 jr  €    3.290   
  kindergraven 20 jr  €    1.100  1 
  (3 diep) 30 jr  €    1.334   
  grafkelders 20 jr  €    3.290   
  onbepaald 30 jr  €  10.970  2 
  foetus     €       259  1 
            
        
Ontvangsten     
        
  uitgifte graven  €   51.282 
  collecten   €     7.000 
  donaties / giften  €     1.000 
       
      €   59.282 
       
Uitgaven    
      
  onderhoud €     5.000 
  beheer €            0 
  afschrijving   €     8.100 
  overige   €     3.300 
 kosten begrafenissen  €     3.600 
  financiering  bank  €     3.700 
    onderhands €     2.945 
       
      €   26.645 
       
Exploitatieoverschot c.q. -tekort;  
voor reservering en aflossing €   32.637 

 
Het vermogen van de stichting bedroeg per 31 december 2018 € 288.906. Dit was 
voor € 18.295 beschikbaar als liquide middelen (bankrekening € 795 en 
spaarrekening € 17.500). In principe zijn de liquide middelen gereserveerd voor 
lopende verplichtingen. 
 












