Anbi status
Stichting Rooms Katholieke Begraafplaats, ook bekend onder begraafplaats “Vitushof” , heeft de
status van “Algemeen Nut Beogende Instelling”, kortweg Anbi, gekregen op 1 januari 2015. Deze
status wordt verleend na goedkeuring van de Belastingdienst. De stichting heeft fiscaal nummer
8137.98.693 en is gevestigd in Leeuwarden.
De Anbi status heeft als voordeel dat iemand die een bedrag aan de stichting doneert of schenkt dit
binnen de voorwaarden van zijn aangifte als gift kan aftrekken van zijn inkomen. De stichting heeft
het voordeel dat zij geen schenk- of erfbelasting over het ontvangen bedrag verschuldigd is.
De Belastingdienst heeft echter voor de stichting wel voorwaarden geregeld om de Anbi status te
mogen hebben. Een belangrijke voorwaarde is dat de stichting moet beschikken over een actueel
beleidsplan. Het beleidsplan is onderaan de webpagina te zien als u dit aanklikt.
Een andere belangrijke voorwaarde is dat de stichting verplicht is volgens een aangegeven model van
de Belastingdienst algemene gegevens en de jaarcijfers te publiceren op haar website. Deze kunt u
ook inzien door onderaan de webpagina “financiële gegevens” aan te klikken.
Het bestuur is geheel op vrijwillige basis en ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden.
Zij geeft in het onderstaande activiteitenverslag een beknopt overzicht van haar taken.
Activiteitenverslag:
De stichting is volgens haar doelstelling gehouden de begraafplaats te onderhouden, zo nodig uit te
breiden en aan te passen aan de tijd. Dit is een continue taak. Ieder jaar wordt bekeken welk
onderhoud aan graven, monumenten en groenvoorziening nodig is. Dit wordt bekostigd uit de
vooruit ontvangen bedragen, donaties en inkomsten uit het vermogen.
Voor de grafzorg werkt de stichting met twee beheerders en drie vrijwilligers. De beheerder met een
volledige baan houdt het algemeen toezicht op de begraafplaats.
Jaarlijks is er een vrijwillige actie, waarbij donateurs een bijdrage verzamelen voor het algemeen
onderhoud, die gelijk is aan een uur onderhoud, waarmee het werk om de begraafplaats er keurig uit
te laten zien, wordt gesteund. Tot het algemeen onderhoud behoort o.a. het grasmaaien, wieden,
het snoeien van heesters en het onderhoud van de paden.
Tot het specifieke onderhoud behoort het onderhouden van de grafmonumenten dat door of
namens de nabestaanden gebeurt. Tegen een jaarlijkse vergoeding dan wel een bedrag ineens voor
10 jaar kan men ook een onderhoudscontract afsluiten. Nadere inlichtingen daarover kunt u bij de
secretaris van het bestuur opvragen. De secretaris is de heer S.J.F. Zwezerijnen, telefoon 0623984818 of per email: sanderzwezerijnen@gmail.com.

