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Notulen van de algemene ledenvergadering 19 juni 2018
Wanneer
Waar
Aanwezig

: dinsdag 19 juni 2018 om 19.30 uur
: uitvaartcentrum “Maarsstee” Vlaanderenlaan 1
: dhr. J.S. Frankema (voorzitter) mevr. I. van Duinen-Knip(secretaris)
dhr. Y.A. Fickweiler (penningmeester) mevr. J. Drenth-Huiting (vicevoorzitter)
dhr. J.A. Orsel (bestuurslid)

1) Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
2) Notulen
De notulen van de vorige ledenvergadering en van de buitengewone ledenvergadering liggen op tafel zodat de
leden deze kunnen bekijken. Er wordt gevraagd of er mensen zijn die problemen hebben dat deze notulen op
de website komen, ook i.v.m. de nieuwe privacy wet AVG maar iedereen is akkoord.
3) Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.
4) Jaarverslag 2017 secretaris
Secretaris leest het jaarverslag voor.
5) Verslag jaarrekening 2017
Onze penningmeester dhr. Y.A. Fickweiler heeft een mooie presentatie gemaakt van de jaarrekening van 2017.
De omzet is gestegen met 10%, dus we hadden operationeel een beter resultaat dan vorig jaar.
De incidentele baten en lasten zijn veel hoger doordat het oude bestuur kosten heeft gemaakt door alle
nodige problemen in 2017, advocaat kosten, advieskosten en later ook kosten die dhr. van Zon heeft gemaakt
omdat hij ook een advocaat heeft ingeschakeld voor het personeel en de leden.
Onze liquiditeit is ruim gestegen, 130% en ook is ons eigen vermogen iets gestegen.
De balans van de activa, de vaste activa is iets gedaald, er zijn afschrijvingen gedaan en daardoor iets gedaald.
Men heeft voorraden van kisten gekocht dus die uitgaven zijn ook gemaakt, de kisten staan in het depot.
Onze liquide middelen zijn iets gegroeid.
De balans van de passiva. Er is een negatief eigen vermogen, dit komt doordat het overlijdenstabel in 2016 is
veranderd, maar dit is niet nadelig verder voor het bestaan van de vereniging. Ook zijn er nog wat lopende
schulden door nota’s die nog niet zijn betaald.
Resultatenrekening, er is een positief nettoresultaat.
De kosten die door het oude bestuur zijn gemaakt, advocaatkosten etc. is een ruim bedrag wat ongeveer op
€ 10,00 per lid uitkomt. Dit is natuurlijk teveel maar we hebben ons laten informeren om deze kosten via een
procedure weer terug te vorderen maar dat is ons door een jurist afgeraden. Het is moeilijk te bewijzen en het
brengt nog weer een heleboel advocaat kosten mee, en deze zijn helaas nogal fors.
Naar aanleiding van deze presentatie mogen leden vragen stellen:
Vraag: Zijn er nota’s van de kosten die het oude bestuur heeft gemaakt.
Dhr. Fickweiler legt uit dat hier inderdaad nota’s van zijn.
Vraag: Hoever zijn jullie er mee bezig om deze kosten te verhalen op het oude bestuur?
Dhr. Fickweiler antwoord, dat het dus erg moeilijk is om te bewijzen of er moedwillig is gehandeld en het is
ook nog erg moeilijk te bewijzen. Krijgen we gelijk dan moet je deze kosten nog weer op de oude
bestuursleden verhalen en is het afwachten of die dat geld überhaupt hebben en anders krijg je beslaglegging
etc. Dit is natuurlijk ook allemaal weer erg negatieve reclame voor de vereniging. Dhr. Frankema geeft nog
extra uitleg dat de juristen het weinig kans geeft en zolang een jurist niet gratis werkt is het onverstandig.
We gaan nu stemmen wat de leden willen, wil men actie ondernemen of nemen de leden het advies van het
bestuur over.
Alle aanwezige leden stemmen dat we geen actie gaan ondernemen.

Neutrale Uitvaartvereniging Stadskanaal
Vlaanderenlaan 1, 9501 TJ Stadskanaal
info@nuv-stadskanaal.nl

0599-612437
www.nuv-stadskanaal.nl

Pauze
6) Verslag van de kascontrole commissie
In de kascommissie zitten mevr. R. Blank en dhr. B. Koning. Mevr. Blank is wegens ziekte afwezig en
dhr. van Zon spreekt namens de kascontrole commissie.
Vrijdag 15 juni zijn de cijfers gecontroleerd. Alles cijfers zijn doorgenomen met een positief resultaat.
De kascommissie is tot de beslissing gekomen om als advies te geven aan de leden om geen decharge te
verlenen, omdat er ook niemand van het oude bestuur dit jaarverslag wil onderteken.
Dhr. Frankema geeft aan dat het bestuur dit advies ook geeft.
D.m.v. hand op steken geeft een ruime meerderheid van de aanwezige leden hiermee akkoord om geen
decharge te verlenen over het jaarverslag 2017.
We doen nu agendapunt 10 direct even, nieuw lid aanstellen voor de kascontrole commissie.
Mevr. Blank heeft het nu 2 jaar gedaan en moet nu vervangen worden. Dhr. Koning mag nog 1 jaar.
Dhr. Slagter meldt zich vanuit de zaal aan om lid te worden. Iedereen is akkoord.
Dhr. Koning heeft nog een vraag of er een reserve lid kan komen, bij ziekte en dan kan deze automatisch
worden aangesteld als een lid zijn tijd heeft gehad. Mevr. van der Veen meldt zich hiervoor aan vanuit de zaal.
Iedereen is akkoord.
7) Begroting
De begroting is gemaakt op 6671 betalende leden, en 931 leden onder de 18 jaar. Men gaat uit van ongeveer
110 uitvaarten per jaar. In de begroting zitten nu voor 2017 en ook voor 2018 nog kosten van alle advocaten
maar die zijn er in 2019 niet meer bij. Ondanks de extra kosten is er toch een positief resultaat voor 2018 en
voor 2019 een nog ruimere nettowinst. De kosten voor onderhoud worden nu duidelijk gesplitst. En vorig jaar
waren er ook wat extra kosten voor de kleding voor de uitvaartleiders. We letten op de kosten maar we
moeten ook eerst nog kosten maken om de vereniging draaiende te houden. Zoals dat er geïnvesteerd wordt
in zonnepanelen, dus dat kost eerst wat maar daar heb je het jaar erop weer minder energie kosten.
Het advies wordt gegeven om de contributie niet te verhogen en de pakketten zo te laten zoals ze nu zijn.
Vragen uit de zaal n.a.v. de begroting:
Zijn er leden die hun uitvaart niet betalen?
Dhr. Fickweiler: Ja, helaas zijn er mensen die het geld niet hebben om de evt. extra kosten te kunnen betalen.
Dit komt bij elk bedrijf voor, natuurlijk doen wij er alles aan om via incassobedrijven te proberen om ons geld
te halen maar, soms lukt het echt niet.
8/9) Vaststellen contributie en verstrekkingen 2019
Dhr. Frankema geeft dus namens het bestuur het advies om de contributie niet te verhogen en de
verstrekkingen zo te laten. Vraag aan de leden of ze akkoord gaan.
Alle leden gaan akkoord.
11) Rondvraag
Mevr. van de Veen: Er staat in het informatiebulletin dat binnen een straal van 25 km men gratis wordt
opgehaald. Waarom is dit verandert en bij andere verenigingen is het gratis in heel Nederland.
Dhr. Frankema: Wij hebben nu gekozen voor een aantal kilometers, het was altijd Stadskanaal en omliggende
gemeenten, maar door de nieuwe gemeentelijke herindelingen krijg je hele andere gemeenten nu. Daarom
hebben wij een ruime marge genomen en deze 25 kilometer is ongeveer gelijk aan de oude regel. Er heeft in
andere bulletins gestaan dat het gratis maar, dit werd nooit gedaan, hier werd altijd 29 cent per km voor
berekend.
Dhr. van Zon: Weet van de uitvaartverenigingen in de buurt dat niemand dit door heel Nederland gratis doet.
We merken dat de leden hier nog wel wat problemen mee hebben dus als bestuur willen we er nog wel een
keer weer naar kijken.
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Vraag: Een vraag vanuit de zaal, moet je ook lid blijven als je je lichaam aan de wetenschap beschikbaar stelt?
Dhr. van Zon: ja, want het lukt niet altijd als je graag wil dat je je lichaam aan de wetenschap beschikbaar stelt
dat dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Soms is er geen plek en dan moet je toch een eigen uitvaart regelen.
Vraag: Dhr. Wiekens moest bijbetalen van een ritje van Musselkanaal naar Stadskanaal, waarom?
Dhr. van Zon: gaat samen met dit lid de nota bekijken.
Vraag: Dhr. Mooibroek wil graag weten, sinds alle problemen vorig jaar staan er in de huis-aan-huisbladen heel
veel reclame van uitvaartverzorgers. Hebben wij hier ook last van?
Dhr. van Zon: Nee hoor, wij hebben niet echt veel meer leden die voor een andere uitvaartleider kiezen.
Meestal ook omdat iemand dan niet het pakket vergoed krijgt maar een waarde vergoeding, en dan de kosten
vaak hoger zijn.
Vraag: Mevr. van der Veen vraagt of je standaard 90 minuten hebt voor een crematie, want je weet nooit
hoeveel tijd je nodig hebt en dan moet je soms bij betalen.
Dhr. Van Zon: Tijdens het gesprek weten we vaak al wel hoeveel mensen we ongeveer kunnen verwachten en
als blijkt dat er veel mensen komen dan is het soms praktischer om wat langer bij te boeken. Dit is dan vaak
goedkoper dan dat je een uitloop hebt en dan rekent het crematorium vaak een behoorlijk bedrag hiervoor.
Dit zijn kosten van het crematorium en daar kunnen wij niets aan doen.
Vraag: De katholieke uitvaartvereniging bestaat niet meer, kunnen zij dan wel de uitvaart door de NUV laten
verzorgen en krijgen zij wel hun vergoeding?
Dhr. van Zon: Ja dat kan zeker. Sommige andere verenigingen betalen een bedrag uit als je naar een andere
vereniging gaat. En voor dat geldbedrag kun je dan gebruik maken van de diensten van de NUV. Je moet
misschien dan wel wat bij betalen, maar dan krijg je toch al wel een gedeelte vergoed.
Vraag: Kun je van tevoren aangeven op welke begraafplaats je wilt komen te liggen?
Dhr. van Zon: Ja dit kan, alleen je kunt van tevoren geen plekje uitkiezen want als je dat wil dan moet je er dan
op dat moment al voor gaan betalen.
Dhr. Pleiter van de NH-begraafplaats Brugstraat die wil nog iets duidelijk maken. Als jij een dubbelgraf koopt
en je partner komt te overlijden dan gaan op dat moment de 25 jaar in, het termijn waar voor je koopt. Maar
als de partner dan pas na 20 jaar komt te overlijden dan moet je sowieso nog rechten bij huren/kopen want
een lichaam moet 10 jaar rusten. Dus dan zou na 5 jaar de 25 jaar om zijn maar dat mag dus niet omdat je dan
binnen de 10 jaar zit dat een grafrust heeft. Dan wordt je verplicht om voor minimaal 10 jaar weer rechten te
kopen.
Vraag: Hoe gaat het met vervoer vanuit het buitenland?
Dhr. van Zon: Als je op vakantie gaat dan is het verstandig om een reisverzekering af te sluiten want,
deze kosten zitten niet in het pakket en dit kunnen erg veel kosten zijn. Zeker als je terug moet komen uit de
zuidelijke landen.
Dhr. Orsel: Sommige aanvullende zorgverzekeringen vergoeden het ook dus misschien is het ook even handig
om daar even naar de kijken.
Vraag: Als je thuis ligt opgebaard dan betaal je € 75,00 per dag, wordt dit dan verrekend omdat, je geen
gebruik maakt van de aula?
Dhr. van Zon: Ja hoor dan wordt dat verrekend.
De voorzitter sluit de vergadering en nodigt iedereen nog uit voor een hapje en een drankje.

