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 NIEUWSBRIEF 
Neutrale Uitvaartverenging Stadskanaal    nummer 4,  juli 2019 
 
 
Afgelopen 16 april hebben we weer onze jaarlijkse ledenvergadering gehad. Met een opkomst van 35 personen 

konden we spreken van een goeie opkomst. De secretaris had een jaarverslag gemaakt, deze komt als bijlage bij de 

Nieuwsbrief. En de penningmeester had een presentatie gemaakt van de jaarrekening van 2018. Doordat het een 

duidelijke presentatie was waren er ook weinig vragen uit de zaal. En ook met de begroting over 2020 kon iedereen 

akkoord gaan. Na de vergadering was er voor iedereen nog een hapje en een drankje.  

Bent u niet bij de ledenvergadering aanwezig geweest en wilt u toch graag weten wat er is besproken, de notulen 

komen op onze website. 

 

Jaarverslag 2018  

Het bestuur bestond in 2018 uit de volgende personen: 

 

Dhr. J.S. Frankema, voorzitter 

Mevr. I van Duinen-Knip, secretaris 

Dhr. Y.A. Fickweiler, penningmeester 

Mevr J.A. Drenth-Huiting, vicevoorzitter 

Dhr. J.A. Orsel, algemeen lid 

 

Het is een enerverend jaar geweest, we hebben veel diensten in ons uitvaartcentrum  mogen houden, deze is ook 

wat aangepast en gemoderniseerd. We hebben wat nieuwe personeelsleden en we hebben uitvaarten mogen doen 

waar de familie nadien met een goed gevoel op terug kijkt. Natuurlijk is het verlies van een dierbare altijd iets 

verschrikkelijks maar als je dan een fijne afscheidsdienst mag houden en deze op een manier kunt invullen zoals je 

dat graag wilt dan kan iedereen het afscheid krijgen wat men wenst. 

 

Helaas moeten we afscheid nemen van Mevr J.A. Drenth-Huiting, zij heeft laten weten dat ze in het bestuur zitten 

niet kan combineren met haar werk en stopt dus met haar werkzaamheden voor de NUV.  

 

Er zijn 117 overlijdens geweest, 14 waren geen lid van de vereniging. Dus 103 leden zijn overleden. 

 

Er zijn 22 begrafenissen verzorgd door de NUV zelf, 68 crematies door de NUV zelf en 2 personen voor de 

wetenschap, ook door de NUV zelf. 

 

25 uitvaarten zijn verzorgd door externe ondernemers in het land en hiervan zijn 5 begraven en 20 gecremeerd. 

 

Wij hebben in het jaar 2018, 34 diensten mogen houden in ons uitvaartcentrum “Maarstee”. 

 

We hebben een nieuwe geluidsinstallatie aangeschaft. We kunnen nu op alle mogelijke manieren muziek afspelen.  

Muziek voor een uitvaart kan nu ook worden aangeleverd door gebruik te maken van Wetransfer, USB-stick, cd, of 

via Bluetooth. 

Ook kunnen er afbeeldingen weergegeven worden middels een scherm die  voorin het uitvaartcentrum is geplaatst. 

Deze moeten dan wel digitaal worden aangeleverd. 

Ook is de aula van het uitvaartcentrum veranderd en wat anders ingedeeld. 

De aula wordt nu ook veel vaker gebruikt voor condoleances en uitvaartdiensten. Tevens kunt u buiten het 

standaard koffie / thee met koek en cake ook kiezen voor broodjes van de bakker of soep of hapjes. 

Kortom alles is tegenwoordig mogelijk, we gaan met onze tijd mee. 

 

Financieel jaarverslag  

Tijdens de ledenvergadering is de jaarrekening over 2018 gepresenteerd. In 2018 is de omzet licht gestegen ten 

opzichte van 2017, waarbij de reguliere kosten ongeveer gelijk zijn gebleven. Door enkele incidentele kosten is het 

resultaat lager uitgevallen dan 2017. Deze kosten hebben allen betrekking op de bestuursproblemen in 2017, welke 

nu volledig in de cijfers zijn verwerkt. De dekkingsgraad bedraagt 117% ten opzichte van 123% in 2017.  

Deze daling is geheel toe te schrijven aan de lagere rekenrente van 2%. De financiële positie voldoet (ruim) aan de 

minimale ondergrens van de dekkingsgraad van 105%. Het overschot kan aangewend worden voor extra 

solvabiliteitsmarge (wat gezien het aantal leden nodig is) als ook voor mogelijke verdere neerwaartse 

ontwikkelingen in de rentestand. 

 

De kascommissie heeft positief geadviseerd. 
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Na de verantwoording van de cijfers is de begroting voor 2020 gepresenteerd. Het bestuur verwacht een flinke 

toename in de opbrengsten, welke nagenoeg volledig zijn toe te schrijven aan het rouwcentrum. Uitgezonderd een 

lichte toename van de personeelskosten blijven de overige kosten op een gelijk niveau, waardoor het verwachte 

resultaat stijgt van 2% tot 16% van de omzet (toename van EUR 80.000).  

 

Om voornoemde te kunnen realiseren, en de dekking op een gelijk niveau te kunnen houden zonder toename van de 

premies, adviseert het bestuur om de vergoeding voor de koffietafel te schrappen en deze dekking te verdelen over 

(1) de laatste verzorging, (2) de rouwauto voor het overbrengen naar het rouwcentrum. In onderstaande tabel is dit 

op een rij gezet. 

  

 
 

De aanwezige leden hebben het advies van het bestuur gevolgd, waardoor de jaarrekening 2018 is goedgekeurd  

(en het bestuur decharge is verleend), de begroting voor 2020 is goedgekeurd en de dekking per 1 januari 2020 

aangepast wordt zoals is voorgesteld. 

 

Het bestuur bedankt de kascommissie voor haar diensten en u als leden voor het in ons gestelde vertrouwen. 

 

Kleding 

Al het vrouwelijk personeel heeft nieuwe kleding gekregen. We zijn overgestapt van zwart/grijs naar mooie blauwe 

pakken. 

 

Informatiescherm 

In de ontvangsthal van het uitvaartcentrum hebben wij tegenwoordig een informatiescherm. Hierop staat vermeld 

wie de aulabeheerder die week, welke overledene op welke kamer ligt en algemene informatie over lidmaatschap en 

lid worden. 

 

Bijverzekeringen 

Een ieder die is bijverzekerd bij NUVEMA, heeft een brief gehad met daarin informatie over de overname van 

NUVEMA door Lifetri uitvaartverzekeringen N.V. Wij willen u graag laten weten dat dit geen invloed heeft op uw 

polis of uitkering hiervan. Voor u als klant blijft alles gelijk. 

 

Yarden 

Geregeld komen er telefoontjes binnen bij kantoor over ongeruste leden die vragen hebben over Yarden. Yarden is 

de laatste tijd vaak in het nieuws over het feit dat ze de polissen niet meer volledig kunnen uitbetalen. Dit zijn hele 

vervelende zaken. Via de nieuwsbrief is het erg moeilijk om uitleg te geven over de situatie, maar wilt u hier toch 

meer over weten dan kunt u altijd contact opnemen met onze administrateur dhr. A.J. van Zon. 
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 Voorstellen 

In de nieuwsbrief komt er een rubriek waarin wij alle personeels- en bestuursleden aan u voorstellen. 

Het eerste personeelslid dat wij aan u willen voorstellen is: 

 

Mijn naam: Hans van Hoegee. 69 jaar, getrouwd en ik heb een zoon en een dochter allebei getrouwd en de trotse 

opa van 2 kleinzoons. Ik ben 15 jaar geleden in Stadskanaal komen wonen na mijn vut. En wij hebben nog geen dag 

spijt gehad dat wij vanuit het westen naar Stadskanaal zijn verhuisd. Wat een rust en vooral de vriendelijke mensen 

die hier wonen. 

Het is ongeveer 5 a 6 jaar geleden dat ik de advertentie las dat de NUV dragers zocht. Na overleg heb ik toen toch 

maar de brief de deur uit gedaan met de volgende motivatie. 

Dat ik het een uitdaging vind om dit werk te kunnen doen. Maar ook dat ik het een voorrecht vindt om dit werk te 

mogen en kunnen doen. In mijn vrije tijd werk ik veel met mensen die verdriet kennen en mag ik ze ondersteunen 

en adviseren en hoe om te gaan met verdriet. Vandaar dat ik het geweldig vindt om als drager te functioneren bij de 

NUV en de uitvaartleider als het nodig is te ondersteunen. Iedere keer weer als ik gevraagd wordt om te komen 

dragen ervaar ik dit echt als een voorrecht om dit te mogen doen en de laatste eer te bewijzen aan de overledene.  

En ik hoop dat ik dit nog vele jaren mag doen, want nogmaals het is echt een voorrecht om dit werk te mogen doen 

 

 

Zo gauw er weer nieuws is maken we dit bekend op onze facebookpagina. 

 

Nieuwsgierig geworden?? Kom gerust eens langs, de koffie staat altijd klaar! 

 
 
 
Met vriendelijke groet, 

Het bestuur van de Neutrale Uitvaartverenging Stadskanaal 
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