Stichting Rooms Katholieke Begraafplaats, ook bekend onder Vitushof R.K. Begraafplaats, heeft
fiscaal nummer 8137.98.693 en is gevestigd in Leeuwarden. Het contactadres is: de heer J.H.J.
Terpstra, Rollemastate 50, 8925 DE Leeuwarden.
Het bestuur is per eind 2017 als volgt samengesteld:
De heer W.A. Röben, voorzitter
De heer J.H. Hoekstra, penningmeester
De heer J.H.J. Terpstra, secretaris
De heer O.M. van Dijk, 2e secretaris/penningmeester
De stichting heeft een beleidsplan, dat u op de website apart kunt aanklikken om het in te zien.
Het bestuur is geheel op vrijwillige basis en ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden.
De doelstelling is volgens de statuten: Het exploiteren en beheren en eventueel uitbreiden van de
Rooms Katholieke begraafplaats te Leeuwarden en het voortzetten van de verplichtingen van de
voorgangers van de fusieparochie.
De omzetting naar een algemene Rooms Katholieke begraafplaats, waar eerder stappen voor waren
gezet, is afgerond.
Activiteitenverslag:
De beheerderswoning werd eerder geheel opgeknapt voor ca. € 100.000 en wordt dan ook verhuurd.
In het afgelopen jaar is begonnen met het geheel opknappen van de paden en de aanleg van
aanvullende paden. Het werk is in begin 2018 definitief afgerond. Hiervoor is de voorziening
aangewend.
Er is een beheerder in dienst, die ook in zijn algemeen toezicht houdt.
Jaarlijks is er een vrijwillige actie, waarbij donateurs een bijdrage verzamelen, die gelijk is aan een uur
onderhoud, waarmee het werk om de begraafplaats er keurig uit te laten zien, wordt gesteund.
Financieel verslag:
In het jaar 2017 werd ruim € 26.000 aan huren voor graven ontvangen. De donateurs brachten ruim €
7.000 in en de huuropbrengst voor de woning was bijna € 7.500. De opbrengst van het vermogen
bedroeg ruim € 8.000 en de overige activiteiten die samenhangen met begraafplaats gaven een
opbrengst van circa € 27.000.
Het onderhoud van de begraafplaats vergde een uitgave van ruim € 12.000 en de grafzorg inclusief
beheerder ruim € 44.000. De algemene kosten en administratiekosten kwamen uit op bijna € 6.000.
In 2017 was er een overschot van ruim € 8.000.
De voorziening van € 100.000 is besteed aan het werk aan de paden. De overblijvende voorziening is
voor groot onderhoud bestemd.
Balans 2016-2017 (in euro’s, afgerond):
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