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 NIEUWSBRIEF 
Neutrale Uitvaartverenging Stadskanaal         nummer 1,  april 
2018 
 
De nieuwsbrief 
Dit is de eerste nieuwsbrief van de Neutrale Uitvaartvereniging Stadskanaal (NUV). 
Wij willen u graag op de hoogte houden van het laatste nieuws. Het idee voor een 
nieuwsbrief is ontstaan, omdat er veel vragen kwamen van leden over ontwikkelingen 
binnen de vereniging, met name in het voor de vereniging bijzondere jaar 2017.  
Natuurlijk is er de jaarlijkse ledenvergadering, maar in de rest van het jaar zijn er vaak 
ontwikkelingen of veranderingen binnen de vereniging en de uitvaartwereld.  
Met deze nieuwsbrief kunnen we u daarover informeren. Om de kosten zoveel mogelijk te 
drukken vragen wij uw emailadres om de volgende nieuwsbrieven digitaal te kunnen 
versturen. 
 
Ontwikkelingen 
Vanaf 1 mei 2017 verzorgt de NUV de uitvaart van onze leden geheel zelfstandig.  
De NUV heeft twee ervaren uitvaartverzorgers in dienst. Dit zijn dhr. B.M. Jacobs en  
dhr. A.J. van Zon. Dhr. van Zon is ook de administrateur van de NUV. 
De uitvaartverzorgers helpen u bij het regelen van de uitvaart. Doordat de vereniging een 
eigen drukkerij en kistenopslag heeft, kunt u altijd snel en deskundig worden geholpen.  
Ook beschikt de vereniging over ervaren personeel die de laatste verzorging van de 
overledene verzorgen. Mochten er bij een begrafenis dragers nodig zijn, ook deze heren zijn 
in dienst van de NUV. Als vereniging beschikken wij ook over een eigen uitvaartcentrum 
“Maarsstee”. Hier is de mogelijkheid om gebruik te maken voor nabestaanden van een  
24 uurs opbaarkamer. Uw dierbare wordt opgebaard in deze kamer en familie kan d.m.v. 
een pasje 24 uur per dag langskomen. Wanneer familie er voor kiest om 1 keer per dag 
langs te komen is een standaard opbaring voldoende. Dit wordt veelal vergoed vanuit het 
pakket. 
Ook is er de mogelijkheid om een rouwdienst te houden in “Maarsstee”. Dit kan voor een 
klein intiem groepje zijn die graag in huiselijke sfeer afscheid willen nemen, maar ook voor 
een groep van plm. 100 personen. Na een dienst is er gelegenheid om een kopje koffie te 
drinken of wat anders. Waar u ook uit kunt kiezen zijn bijv. broodjes of snacks i.p.v. de 
gebruikelijke koek en cake. Wist u dat u, bij verzorging van de uitvaart door de NUV,   
gratis gebruik mag maken van de aula in “Maarsstee”?  
Wilt u een keer een kijkje nemen, neem dan contact op met onze administrateur. 
 
Begin 2018 is het pand van woningstichting Lefier naast het uitvaartcentrum aangekocht.  
Tijdens de buitengewone algemene ledenvergadering in februari 2018 hebben de leden met 
de koop ingestemd. Wij zien dit als een investering in de toekomst. Het pand zal gebruikt 
gaan worden voor de opslag van de uitvaartkisten. 
Ook krijgt de vereniging er zo veel parkeergelegenheid bij. Voor ons noodzakelijk, omdat ons 
parkeerterrein als erg krap ervaren wordt. In de toekomst wil de NUV het terrein en pand 
verder gebruiken voor het uitvaartcentrum. 
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 Uitleg Perikelen 2017 
In de buitengewone ledenvergadering van 22 februari 2018 heeft dhr. van Zon een overzicht 
gegeven van wat er zoal in 2017 gebeurd is. Het betreffende gedeelte uit de concept 
notulen van deze vergadering volgt hierna: 
 “Dhr. van Zon geeft aan dat er na de algemene ledenvergadering van 2017 met volle vaart 
is begonnen. Het ging super! Aangezien de vereniging zelf de uitvaarten ging verzorgen zijn 
er verschillende zaken aangeschaft. Dhr. van Zon maakt de vergelijking met het begin van 
een nieuw bedrijf. Afgesproken was dat men elkaar zou helpen. Bestuur en medewerkers 
zouden gezamenlijk  voortgaan. Op enig moment is er echter een vertrouwensbreuk 
ontstaan tussen het bestuur en dhr. van Zon / personeel. Dhr. van Zon benadrukt geen 
naam te willen, noch te zullen noemen. Het is dhr. van Zon gebleken dat er een tweedeling 
binnen het bestuur was. Dit resulteerde in een schorsing en zelfs een voorgenomen ontslag 
van dhr. van Zon. De alstoen ontstane situatie was aanleiding voor dhr. van Zon om mr. van 
Brussel en prof. dr. mr. M. Olfers in te schakelen. De adviseurs van medewerkers alsook 
leden zijn vervolgens in overleg getreden met de adviseur van het bestuur. Met 
inachtneming van het belang van de vereniging en in het verlengde daarvan de 
medewerkers en leden, is uiteindelijk overeengekomen dat het huidige bestuur zou 
aftreden en de schorsing voor dhr. van Zon ongedaan gemaakt zou worden.  
Dhr. van Zon benadrukt dat de kwestie is uitgesproken en geeft ook van zijn kant aan 
vertrouwen te hebben in het nieuwe bestuur. Wat dhr. van Zon betreft is er een nieuwe 
goede toekomst waardoor de vereniging kan blijven bestaan. Op een vraag uit de 
vergadering laat dhr. van Zon nog weten dat er, ondanks alle perikelen er geen ledenverlies 
is opgetreden. De heldere en met name oprechte uitleg van dhr. van Zon wordt door de 
vergadering met een dankbaar applaus begroet en beloond.” 
 
Over de extra kosten die zijn gemaakt in de “roerige” tijd zal tijdens de komende 
ledenvergadering meer duidelijkheid komen. 
 
 
Nieuw Bestuur 
Tijdens de Buitengewone algemene ledenvergadering van 22 februari 2018 is er een nieuw 
bestuur voorgedragen en benoemd. Hierbij willen wij u de nieuwe bestuursleden 
voorstellen. 
 
Dhr. J.S. Frankema  Functie: Voorzitter 
Mijn naam is Jan Frankema, 65 jaar en ik woon in Stadskanaal.   
Mijn vrouw en ik hebben 4 kinderen. Ik ben mijn loopbaan begonnen als leraar aan het  
Ubbo Emmiuslyceum en werd in 1996 rector van deze school. De laatste 8 jaar was ik 
directeur en bestuurder van een tweetal scholen in Emmeloord en op Urk. Ook ben ik nog 
enkele jaren wethouder geweest in de gemeente Stadskanaal. Op dit moment geniet ik van 
mijn pensioen. 
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 Dhr. Y.A. Fickweiler  Functie: Penningmeester 
Ik ben Yvo Fickweiler, 37 jaar en geboren en getogen in Driebergen-Rijsenburg.  
Na uiteindelijk 10 jaar in de Betuwe te hebben gewoond zijn we afgelopen zomer naar het 
noorden verhuisd om o.a. dichter bij mijn schoonfamilie te wonen.  
Sinds enkele weken wonen wij nu eindelijk in ons nieuwe huis in Emmen. 
 Ik ben getrouwd en trotse vader van 2 kinderen (3 en 8 jaar).  
Ik ben mijn carrière begonnen in het bankwezen en heb daar in een periode van 15 jaar 
diverse rollen vervuld. De afgelopen jaren heb ik als zelfstandige op interim basis diverse 
projecten uitgevoerd binnen voornamelijk de Rabobank, waarbij kwaliteitsverbetering en 
(klant)integriteit centraal hebben gestaan. Thans ben ik bezig om met een nieuwe activiteit 
mijn bedrijf verder vorm te geven waarbij ik als zelfstandig taxateur bedrijven waardeer en 
mijn clientèle adviseer in het traject naar de verkoop van de onderneming (gericht op 
waarde optimalisatie). Ik vind het belangrijk om naast deze commerciële activiteiten ook 
iets terug te doen voor de regionale maatschappij. Ik tracht dit vorm te geven door mij als 
penningmeester in te zetten bij zowel een wijkcentrum in de wijk Angelslo te Emmen als bij 
de Neutrale Uitvaartvereniging Stadskanaal. 
 
 
Mevr. I. van Duinen-Knip Functie: Secretaris 
Mijn naam is Ingrid van Duinen-Knip en ben 44 jaar en woon in Sappemeer. Ik ben getrouwd 
en moeder van een zoon van 19 en een dochter van bijna 16, dus altijd een gezellige boel bij 
ons thuis.  Ik ben geboren in Stadskanaal en heb altijd in Nieuw-Buinen gewoond.  
Ik werk dit jaar 25 jaar bij Icare, eerst 12 jaar als kraamverzorgende en daarna in de 
verpleging en verzorging bij de mensen thuis in Haren. In mijn werk maak ik dus ook af en 
toe mee dat mensen komen te overlijden of hier als nabestaanden mee te maken hebben. 
Vanuit dat oogpunt vond ik het fijn om in het bestuur van de NUV te komen en om samen 
met de medebestuursleden en onze uitvaartleiders een goeie en gezonde vereniging te 
mogen blijven houden.  
 
 
Mevr. A. Drenth-Huiting Functie: Vicevoorzitter 
Mijn naam is Anja Drenth, 47 jaar, geboren en getogen in Stadskanaal. Ik ben getrouwd en 
heb twee kinderen. Ik werk al ruim 25 jaar in de financiële dienstverlening als fiscalist, 
financieel planner en docent bij o.a. de Hanzehogeschool in Groningen. Ik wil graag mijn 
ervaring inzetten voor de NUV en zo bijdragen aan een gezonde vereniging, die klaar staat 
voor haar leden. 
 
 
Dhr. J.A. Orsel   Functie: algemeen bestuurslid 
Mijn naam is Johan Orsel, 40 jaar oud. Ik woon in Gasselternijveen met mijn vrouw Bea en  
2 kinderen; Maaike en Niels. In Stadskanaal ben ik eigenaar van een 
hypotheekadvieskantoor. Naast mijn werk ben ik ook nog presentator van een 
radioprogramma op de lokale omroep en ben ik vele jaren bestuurslid geweest van deze 
omroep. Aangezien ik een grote interesse heb in de uitvaartbranche en de mogelijkheid er 
was om in het bestuur zitting te nemen, heb ik dat met beide handen aangegrepen.  
Ik ga mijn best doen om de vereniging vooruit te helpen. 
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 Informatiebulletin 
Bijgesloten in deze enveloppe zit ook het informatiebulletin 2018. Zoals bovenaan de 
nieuwsbrief al vermeld staat zijn wij een volledig zelfstandige uitvaartvereniging.  
Een vereniging zonder winstoogmerk. Ons motto is: 
 
                                                   Een uitvaart geheel naar uw wens 
                                                     De hoogst mogelijke kwaliteit 
                                                       Tegen betaalbare tarieven 
 
Bij overlijden mag u natuurlijk  ook zelf een uitvaartonderneming ter hand nemen, maar dan 
komen uw rechten op het totale pakket te vervallen en zal alleen de waarde van het pakket 
worden uitgekeerd (de waarde per pakket staat in het informatiebulletin vermeld).   
Wanneer u als lid de uitvaart door een externe uitvaartverzorger laat uitvoeren heeft u geen 
recht op gratis opbaring, noch op het gratis gebruik maken van het uitvaartcentrum 
“Maarsstee”.  
Bij vragen kunt u natuurlijk altijd bellen met de administrateur van de NUV of langskomen 
op het kantoor aan de Vlaanderenlaan waar de koffie altijd klaar staat. 
 
 

Bij overlijden altijd contact opnemen met de NUV – 0599-612437 
 
 
E-mailadres 
Mocht u op de hoogte willen blijven van alle ontwikkelingen rondom de uitvaartvereniging, 
dan zouden wij graag uw e-mailadres ontvangen. Dit kunt u doen door een mail te sturen 

naar info@nuv-stadskanaal.nl met hierin uw naam en e-mailadres.  

Wij kunnen u dan de volgende nieuwsbrieven toesturen.  
 
Ledenvergadering 
De jaarlijkse ledenvergadering, die meestal in april plaatsvindt, wordt door de u bekende  
omstandigheden verplaatst naar 19 juni 2018. Wij denken dat we dan de financiële 
verslagen van 2016 en 2017 rond hebben en dat we u als nieuw bestuur op de hoogte 
kunnen stellen van onze plannen.  
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Het bestuur van de Neutrale Uitvaartverenging Stadskanaal 
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