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Notulen algemene ledenvergadering Neutrale Uitvaartvereniging Stadskanaal. 
 
Wanneer: dinsdag 16 april om 19.30 uur 
Waar: Uitvaartcentrum “Maarsstee” Vlaanderenlaan 1 
 
Aanwezig: 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 
Iedereen kan met de notulen instemmen. 
 
3) ingekomen stukken 
Er zijn ingekomen stukken. 
 
4) jaarverslag secretaris 2018 
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. 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.  
 
De verzorgde uitvaarten van 2018: 
 
Pakket C1 4 overlijdens 
Pakket C2  60 overlijdens 
Pakket C3 34 overlijdens 
Pakket C4  1 overlijden 
Pakket C7  4 overlijdens 
 
Er zijn 117 overlijdens geweest, 14 waren geen lid van de vereniging. Dus 103 leden zijn overleden. 
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 Er zijn 22 begrafenissen verzorgd door de NUV zelf, 68 crematies door de NUV zelf en 2 personen voor 
de wetenschap. 
 
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 “Maarsstee” 
 
We hebben 4 nieuwe personeelsleden: 
Dhr. Michel Bonke,  laatste verzorging/drager 
Mevr. Meta Klap- van der Heide, laatste verzorging 
Mevr. Janny van Asselt-Brands, laatste verzorging 
Mevr. Karin Jacobs-Woortman, medewerker bediening. 
 
We hebben een nieuwe geluidsinstallatie aangeschaft. We kunnen nu op alle mogelijke manieren 
muziek afspelen. 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. 
 
Dit was een overzicht van de activiteiten van 2018. 
 
Het financiële overzicht krijgen we te horen van onze penningmeester Dhr Fickweiler. 
 
Namens het bestuur, 
 
I van Duinen-Knip, secretaris. 
 
5) Bestuursverkiezing: 
Aftredend en niet herkiesbaar mevr. J. Drenth-Huiting. De toelichting van mevr. Drenth,  
wegens werkzaamheden en daardoor niet vaak genoeg aanwezig kunnen zijn. 
We danken mevr. J. Drenth voor haar inzet het afgelopen jaar. 
 
We zijn druk op zoek naar een nieuw lid, er heeft zich niemand aangemeld, voorlopig gaan we met zijn 
4 een verder en we blijven zoeken. Vinden we iemand dan is deze eerst gewoon vergaderend 
bestuurslid en deze heeft geen stemrecht, mocht deze dan bevallen dan kan deze pas bij een volgend 
ledenvergadering benoemd worden. 
 
6) Verslag jaarrekening 2018 
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. 
 
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. 
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 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. 
 
Actuarieel rapport 

Eigenlijk geen wijzigingen met vorig jaar. 
 
Zijn er vragen over de jaarrekening? 
 
Hebben we 7500 leden?  
Ja. 
 
JF wil iets zeggen over het nieuwe pand, dit is nog gebeurd door het vorig bestuur. Wij als nieuw bestuur 
zijn het afgelopen jaar bezig geweest met alles op orde te stellen, alles goed uitzoeken en rust creëren. 
Nu zijn we zover dat we willen kijken wat we met het andere pand willen. Er liggen mooie schetsen 
alleen willen we eerst kijken wat hebben we nodig als vereniging, voor we veel geld uitgeven. U als lid 
hebt hier zeker een woord in. Dus we willen nu kijken wat kunnen we ons permitteren , en dan kijken 
wat we kunnen doen. 
Wat is het plan, JF legt kort uit wat er in de schetsen stond, een stuk aanbouw,  
betere parkeervoorzieningen. 
 
7) Verslag kascontrolecommissie 
Dhr Slagter krijgt het woord. Samen met dhr. Koning, YF en AvZ hebben we hebben uitleg gehad over en 
van de jaarverslag. Ook hebben we nog een steekcontrole gedaan en deze was ook goed. Wij willen als 
advies geven om decharge te verlenen en akkoord te gaan. De leden gaan akkoord. 
 
8) Aanstellen kascontrolecommissie. 
We nemen na 2 jaar afscheid van dhr. A. Koning, dhr. A. Slagter gaat nog door maar vorig jaar is  
mevr. van der Veen al gekozen, is iedereen nog steeds akkoord?  
Ja, dus mevr. van der Veen is aangenomen. Vraagje van dhr. A. Koning, kunnen we direct een reserve lid 
aan stellen, is er iemand?  Helaas heeft niemand zich nog vrijwillig gemeld. 
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PAUZE 
Punt 9,10 en 11 gaan we in een keer behandelen. 
 
9) Vaststellen begroting. 
Dhr. Fickweiler, begroting 2019 was misschien niet helemaal correct, begroting 2020 is beter,  
we hebben meer uitvaarten van onze eigen leden en van andere verenigingen. Dit is erg goed voor de 
vereniging. Dit jaar al bijna op de helft van uitvaarten van niet leden en we zitten nog maar in april.  
Als dit zo door gaat dan krijgen we een goed jaar en dat is goed voor de vereniging. Tuurlijk heb je dan 
ook meer kosten zoals personeelskosten maar toch heb je een groot positief resultaat. 
We hebben ook indirecte kosten, auto, huisvesting, algemene kosten.   
Financiële baten:  
Helaas is er nagenoeg geen rente meer, maar € 1.400,00 op een bedrag van 1,5 miljoen.  
 
Verandering in dekking:  
We hebben deze bekeken zoals deze in het pakket zitten, onder andere het werkgebied daar waren de 
vorige ledenvergadering nogal wat vragen over.  
 
De koffietafel:  
Wij zijn de enige vereniging die deze nog vergoeden maar we willen deze laten vervallen, en dan kunnen 
de kilometers volledig vergoed worden, door het hele land, en dan zijn de kosten ook voor de verzorgers 
in het weekend betaald.  
Onder aan de streep, de waarde blijft het zelfde alleen op een andere manier vergoeden. Als wij steeds 
bij moeten betalen bv op kosten van laatste verzorgers, dan moeten wij in de toekomst wel de 
contributie omhoog doen. Anders hoeft dat dus niet. 
 
Vragen over de begroting?  
Geen vragen  
 
Kunt u instemmen met de begroting? 
Iedereen is akkoord. 
 
Contributie , kunt u er mee instemmen dat deze niet omhoog gaat? 
Ja 
 
Vaststellen van de verstrekkingen? Mee eens? 
Dhr. Dijkstra, kosten vervoer. Wat als mensen ergens anders begraven willen worden, vergoeden jullie 
dat wel? De eerste rit vanuit heel Nederland wordt vergoed. Maar wil je dan in Amsterdam begraven 
worden dan komen daar kosten over. Sowieso komt er altijd een offerte van te voren. 
 
Kunt u instemmen?  
Ja 
 
12) Rondvraag 
*Dhr Smit is de vergoeding van C3 dekkend? 
AvZ, niet als u de dienst in het crematorium houdt.  
Maar wel als u het bijvoorbeeld vanuit hier doet, dan kan het. 
 
*Dhr Iedema, duurzaam overleden, resumeren, doen wij daar al aan? 
AvZ,  is wettelijk nog niet toegestaan dus wij zijn er nog niet mee bezig. Dan moeten er nog bedrijven 
zijn doe zo’n machine willen aanschaffen dus dat is er nog niet. 
 

mailto:info@nuv-stadskanaal.nl


         Neutrale Uitvaartvereniging Stadskanaal   
             Vlaanderenlaan 1, 9501 TJ Stadskanaal  0599-612437 

             info@nuv-stadskanaal.nl www.nuv-stadskanaal.nl 

 

 

 

 Een dochter woont  in Groningen en een in de Krim, wij betalen nu nog maar ze gaan nu zelf betalen, 
is het verstandig om bij deze vereniging te blijven of kunnen ze beter ergens anders heen? 
AvZ, met 30 jaar kun je nog gemakkelijk ergens anders instappen, sowieso krijgen ze altijd hun waarde in 
het pakket uitbetaald. 
Toevoeging, van Bart Jacobs, wij doen zelfs uitvaarten in Groningen en de Krim. 
 
*Mevr Portien:  
Wij willen graag thuis opgebaard worden, woonachtig in Veendam, moet ik dan dubbele reiskosten 
verwachten? 
AvZ, dat ligt er maar aan wat je wil, wij rijden natuurlijk niet onnodig heen en weer. 
 
Voorzitter sluit de vergadering, dank voor u komst en uw inbreng. 
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