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De Stichting begraafplaats St. Barbara bezit de ANBI status. De belastingdienst erkent de stichting als Algemeen
Nut Beogende Instelling. Giften aan de stichting kunnen daardoor opgevoerd worden als aftrekpost bij de aangifte
van de inkomsten- en of vennootschapsbelasting.
In het onderstaand leest u op welke wijze Begraafplaats St. Barbara het Algemeen Nut tracht te dienen. Algemene
informatie over wat een ANBI status inhoudt, is te vinden op tabblad informatie
DOELSTELLINGEN
De open katholieke begraafplaats St. Barbara beschouwt het als haar missie een waardige laatste rustplaats te
bieden aan overledenen van welke levensovertuiging of achtergrond dan ook. Per traditie is een bijzonder onderdeel
van deze missie het bieden van een eigen rustplaats aan overledenen van wie de naam niet bekend is en de zorg
voor de graven van overleden dak- en thuislozen en drugsgebruikers.
De Stichting Begraafplaats St. Barbara beoogt geen winst. Het vermogen en de inkomsten van de Stichting dienen
voor het beheer en het onderhoud van de begraafplaats, voor de instandhouding en zo mogelijk uitbreiding van de
daartoe nodige voorzieningen en voor het voldoen aan de verdere tot de begraafplaats behorende verplichtingen.
BIJZONDERE VERPLICHTINGEN
Het exterieur van de kapel en van de dienstwoningen van Begraafplaats St. Barbara hebben de status van
Amsterdams Gemeentelijk Monument. Dit houdt in dat het onderhoud en de van tijd tot tijd nodige renovatie of
restauratie ervan mede moeten plaats vinden volgens normen van het gemeentelijk bureau Monumentenzorg. Deze
extra verplichtingen betekenen in feite ook extra financiële lasten, die de begraafplaats in beginsel zelf moet dragen.
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BELONINGSBELEID
De bestuursleden van de Stichting Begraafplaats St. Barbara ontvangen geen beloning. Alleen de kosten die zij
maken om hun bestuurswerk te kunnen verrichten worden vergoed. Voor het beloningsbeleid van de werknemers
van de stichting wordt de cao voor de uitvaartbranche gevolgd..

ACTIVITEITEN
Naast de activiteiten die voortvloeien uit haar doelstellingen (begraven, bijzetten, beheer en onderhoud) beschouwt
de Stichting Begraafplaats St. Barbara het als haar taak, de monumentale, historische en landschappelijke waarden
op en rond de begraafplaats te koesteren. Naar ruimere bekendheid van de begraafplaats streeft zij middels
openstelling, rondleidingen, deelname aan de uitvaartbeurs en werkt zij mee aan publiciteit via de media.
PUBLICATIES
In 2010 verscheen “Geborgen liefde in beeld”, Begraafplaats St. Barbara in pentekeningen, van cartografisch
tekenaar Ben Speijdel.
In 2013 verscheen “Een tuin voor iedereen”, Begraafplaats Sint Barbara als spiegel van leven en dood in de stad,
verzorgd door Nienke Huizinga boekproducties.
In 2019 “Begraven en Zorgen” 125 jaar Begraafplaats Sint Barbara in Amsterdam.
FINANCIËLE VERANTWOORDING
Samenvatting van
- de Staat van Baten en lasten over het jaar 2020
- de Balans per 31 december 2020

Staat van baten en lasten 2020
Baten
vergoeding onderhoud graven
begrafenissen
vrijval gebruiksrecht graven
inkomsten uit: gebruik kapel en
herplaatsing monumenten e.d.
rente baten

209.258
184.121
151.376
152.849
98
697.702

Lasten
Lonen en overige personeelslasten
overige exploitatiekosten
afschrijvingen

336.991
282.290
76.599
695.880

Batig saldo

1.822

Balans per 31 december 2019
Activa
vaste activa
vlottende activa:
liquide middelen
vorderingen en overlopende activa

946.993
1.497.836
105.639
1.603.475
25.504.468

Passiva
langlopende schulden (o.a. verplichtingen
m.b.t. uitgeven graven)
kortlopende schulden en overlopende verplichtingen
voorzieningen
eigen vermogen

2.482.682
35.650
21.311
10.825
25.504.468

