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Notulen algemene ledenvergadering Neutrale Uitvaartvereniging Stadskanaal.
Wanneer: dinsdag 22 juni 2021 om 19.30 uur
Waar: Uitvaartcentrum “Maarsstee”, Vlaanderenlaan 1 Stadskanaal
Aanwezig: dhr. J.S. Frankema (voorzitter) dhr. Y.A. Fickweiler (penningmeester)
dhr. J.A. Orsel (bestuurslid)
Afwezig: mevr. I. van Duinen-Knip (secretaris) i.v.m. ziekte
1) Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
2) Notulen 16 april 2019
Akkoord van de leden
3) ingekomen stukken
Er zijn ingekomen stukken.
4) jaarverslag secretaris 2019 en 2020
Het bestuur bestond in 2019 uit de volgende personen:
Dhr. J.S. Frankema, voorzitter
Mevr. I van Duinen-Knip, secretaris
Dhr. Y.A. Fickweiler, penningmeester
Dhr. J.A. Orsel, vicevoorzitter
Vacature, bestuurslid.
Het afgelopen jaar zijn we druk bezig geweest met zoeken naar een extra bestuurslid, dit hebben we de
vorige ledenvergadering besproken en na een paar weken heeft dhr. A.D.H. Slagter kenbaar gemaakt
dat hij evt. wel wilde toe treden als bestuurslid. Dhr. Slagter heeft het afgelopen jaar de vergaderingen
als toehoorder bijgewoond.
Hij zal als kandidaat van het bestuur worden voorgedragen bij de bestuursverkiezing op de
ledenvergadering.
Tevens zijn we in 2019 druk bezig geweest met allerlei plannen over evt. uitbreiding van ons pand.
Hiervoor zijn verschillende vormen besproken, zoals helemaal nieuw, gedeeltelijk nieuw, het oude Lefier
pand gedeeltelijk hergebruiken of juist alles er af.
En als we dit allemaal kunnen of mogen realiseren dan kunnen we de meeste uitvaarten helemaal zelf
verzorgen inclusief de koffietafel. Hoe fijn is het dat je dan na het overlijden van een dierbare alles kunt
doen op 1 plek, dicht bij huis en op een manier zoals het voor jullie het prettigst is. Iedereen geeft op
zijn eigen manier invulling aan een uitvaart en het is fijn het dat dan in onze eigen Maarsstee kan
waarmee de kosten hierdoor óók een stuk lager blijven.
De verzorgde uitvaarten van 2019:
Van pakket C1 begrafenis, 3 overlijdens
Van pakket C2 begrafenis, 54 overlijdens
Van pakket C3 crematie, 51 overlijdens
Van pakket C4 uitgebreide begrafenisverzorging, 4 overlijdens
Van pakket C7 contribuant, 3 overlijdens.
Particulier, 19 overlijdens
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Er zijn 134 overlijdens geweest. Hiervan waren 112 lid van de NUV.
De overige 19 waren geen lid van de vereniging.
Van deze 134 zijn er 112 uitvaarten verzorgd door de NUV zelf.
85 ervan waren crematies en de overige 27 betroffen begrafenissen.

Er zijn 22 uitvaarten verzorgd door externe ondernemers in het land.
Dit betroffen 8 begrafenissen en 14 crematies.
We hebben in het jaar 2019 48 diensten mogen houden in ons uitvaartcentrum Maarsstee. Er zijn 34
diensten verzorgd in Cereshof.
Opbaringen in:
Uitvaartcentrum Maarsstee = 85
Thuisopbaringen = 24
Externe opbaring= 1
Uitvaarten verzorgd door:
August van Zon = 54 uitvaarten
Bart Jacobs = 52 uitvaarten
Bert Mulder = 6 uitvaarten
We hebben ook een nieuw personeelslid:
Dhr. van Leeuwen, laatste verzorging
We zoeken nog steeds nieuw personeel voor de laatste verzorging dus als u als lid nog mensen kent of
misschien uzelf, neem vooral contact op met dhr. van Zon.
Dit was een overzicht van het jaar 2019.
Het financiële overzicht krijgen we te horen van onze penningmeester dhr. Fickweiler.
Namens het bestuur,
I van Duinen-Knip, secretaris.

Jaarverslag 2020
Het bestuur bestond in 2020 uit de volgende personen:
Dhr. J.S. Frankema, voorzitter
Mevr. I van Duinen-Knip, secretaris
Dhr. Y.A. Fickweiler, penningmeester
Dhr. J.A. Orsel, vicevoorzitter
Vacature, bestuurslid.
En toen gingen we het jaar 2020 positief in, we hadden als bestuur allemaal leuke plannen om uit te
werken en om in de ledenvergadering met de leden te bespreken. De nieuwbouwplannen, plannen voor
een extra uitvaartleider.
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Helaas bleek dit niet het geval, iedereen kent in zijn omgeving wel iemand die ziek is geweest door
Corona of misschien zelfs mensen die er aan zijn overleden. Door de coronamaatregelen werd de
ledenvergadering steeds verplaatst en op het laatst totaal van de agenda geschrapt.
Hoewel de bestuursvergaderingen tijdens het hoogtepunt van de eerste coronagolf in april en mei
geschrapt zijn, zijn we daarna als bestuur wel doorgegaan met vergaderen, natuurlijk op de manieren
die verantwoord waren, op afstand van elkaar. Wij zijn druk bezig geweest met het verder uitwerken
van de bouwplannen. Bezig geweest met nieuwe personeelsleden te vinden en vooral het
allerbelangrijkste, bij een overlijden proberen om dit toch te kunnen doen op een manier die voor
iedereen goed was. Dus als er weinig mensen mee mochten naar een dienst dan kon deze thuis bekeken
worden via een verbinding.
Wij hopen dat we door een goed werkend vaccin zo goed mogelijk alle dingen weer kunnen doen
zonder al te veel restricties en langzaamaan weer naar het oude normaal.
De verzorgde uitvaarten van 2020:
Van pakket C1 begrafenis, 0 overlijdens
Van pakket C2 begrafenis, 55 overlijdens
Van pakket C3 crematie, 51 overlijdens
Van pakket C4 uitgebreide begrafenisverzorging, 2 overlijdens
Van pakket C7 contribuant, 3 overlijdens.
Particulier, 14 overlijdens
Er zijn 125 overlijdens geweest. Hiervan waren 111 lid van de NUV.
De overige 14 waren geen lid van de vereniging.
Van deze 125 zijn er 92 uitvaarten verzorgd door de NUV zelf.
75 ervan waren crematies en de overige 17 betroffen begrafenissen.

Er zijn 22 uitvaarten verzorgd door externe ondernemers in het land.
Dit betroffen 8 begrafenissen en 14 crematies.
We hebben in het jaar 2020 47 diensten mogen houden in ons uitvaartcentrum Maarsstee.
Er zijn 30 diensten verzorgd in Cereshof.

Uitvaartcentrum Maarsstee = 69
Thuisopbaringen = 15
Externe opbaring= 4
Uitvaarten verzorgd door:
August van Zon = 55 uitvaarten
Bart Jacobs = 33 uitvaarten
Bert Mulder = 4 uitvaarten
We hebben ook nieuw personeelsleden:
Mevr. Tineke Roelfsema en dhr. Bjarne Drent. Beide voor de laatste verzorging.
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Mevr. Klap, die was al bij ons in dienst voor de laatste verzorging, is dit jaar begonnen met de opleiding
tot Uitvaartleider. Aangezien we het best wel druk hebben en bij ziekte en/of vakantie we altijd mensen
van buitenaf moesten vragen, zijn we intern gaan kijken wat de mogelijkheden waren en mevr. Klap had
er erg veel interesse in.
We zoeken nog steeds nieuw personeel voor de laatste verzorging dus als u als lid nog mensen kent of
misschien uzelf, neem vooral contact op met dhr. van Zon.
Dit was een overzicht van het jaar 2020
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 dhr. J.F. Frankema. Dhr. Frankema heeft zijn bestuurstermijn erop zitten
en geeft aan dat er ruimte moet komen voor vernieuwing binnen het bestuur.
We danken dhr. J.F. Frankema voor zijn positieve inzet in de afgelopen jaren.
Dhr. A.D.H. Slagter wordt voorgedragen door het bestuur als nieuw bestuurslid.
Dhr. Slagter liep al een jaar mee in het bestuur.
Alle leden gaan akkoord met het aantreden van dhr. A.D.H. Slagter in het bestuur.
De vraag van het bestuur is of er nog aanwezigen zijn die zich willen aanmelden als bestuurslid of
iemand kennen die geschikt kan zijn voor het bestuur. Iedereen kan zich melden bij
administrateur A.J. van Zon.
6) Ontwikkeling rondom de nieuwbouw/ verbouw
In 2018 is het naastgelegen pand van woningstichting Lefier aangekocht. Hier was toen nog geen
uitgebreid plan bij. Mede door Corona hebben de plannen ook een tijd stilgelegen, maar ondertussen is
er veel gebeurt. Het bestuur heeft een nieuwbouw en verbouwplan uitgewerkt met de architect. Dit
plan wordt gepresenteerd door dhr. J.A. Orsel. (de 3d film is te zien op de website en facebookpagina
van de NUV)
Dhr. Orsel laat op de beamer tekeningen zien hoe het zal gaan worden. De Welstand is helemaal
akkoord met de tekeningen. De constructietekeningen zijn nog niet gemaakt, omdat het bestuur is een
akkoord wil hebben van de leden.
De leden gaan akkoord met de tekeningen zoals die gepresenteerd zijn.
7) Budget aanvraag voor de leden
Penningmeester dhr. Y.A. Fickweiler al de financiële kant van de ver en nieuwbouw uitleggen.
De totale nieuw en verbouw zal plm. € 800.000 gaan kosten. Dit is een prijs wat door aannemers is
berekend.
Na overleg en akkoord te hebben van de actuaris, kan er een bedrag van € 300.000 uit eigen middelen
betaald worden op een verantwoordelijke manier, zodat de dekkingsgraad gewaarborgd blijft.
Wel zal er een bedrag van € 500.000 geleend moeten worden bij een bank.
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Ook zijn er al banken benaderd en een voorstel wat daar uit is gekomen is:
€ 250.000 voor tien jaar annuïtaire aflossing
€ 250.000 voor tien jaar aflossingsvrij.
Totale hoofdsom € 500.000.
Rente 2,2%
Rentevast periode van 5 jaar.
Na de looptijd van 10 jaar aflossingsvrij wordt dit lening deel omgezet in een annuïtaire lening met een
looptijd van opnieuw 10 jaar.
Dhr. H. Schoemaker vraagt waarom er een bedrag van € 800.000 wordt gevraagd zonder dat er offertes
zijn aangevraagd. Antwoord: Er zijn wel degelijk offertes aangevraagd en ook calculator van de architect
heeft er een berekening op los gelaten dat overeenkwam de offerte.
De offerte prijs kwam op € 735.000 uit.
Het bestuurd adviseert de leden om akkoord te gaan met de plannen van het bestuur ten aanzien van
de nieuw te bouwen aula, 24-uurs kamers en interne modernisering;
Het bestuurd adviseert de leden om akkoord te gaan met het voornemen van het bestuur om hiervoor
een bedrag van EUR 300.000 aan eigen middelen aan te wenden;
Het bestuurd adviseert de leden om akkoord te gaan met het voornemen van het bestuur om hiervoor
een bedrag van EUR 500.000 aan bancaire financiering aan te trekken.
Voorzitter dhr. J.F. Frankema vraagt of de leden willen stemmen.
Alle leden gaan akkoord met bovenstaande adviezen.
Er is 1 iemand die zich onthoudt van stemmen.
Pauze
8) Verslag jaarrekening 2019 en 2020
De omzet in 2020 is € 508.341 en in 2019 was dit € 588.641. Dit komt doordat er in 2020 minder
uitvaarten zijn geweest dan in 2019.
Het operationeel resultaat is in 2020 € 70.689 en 2019 was dit € 90.672.
De Liquiditeit is fors lager i.v.m. deposito’s die de vereniging bij verschillende banken hebben en waar
wij niet bij kunnen. De solvabiliteit is van 99,35 in 2019 naar 99,10% gegaan in 2020.
De totale activa is gestegen in 2020 naar €2.162.641
Het eigen vermogen was is 2019 €121.929- en in 2020 was dit nog € 61.399. En zoals het nu lijkt zullen
we volgend jaar weer in de plus komen te staan.
De vereniging heeft nog een reservefonds van € 916.230
Bruto omzetmarge 2019 was €320.292 en in 2020 € 304.334. De bedrijfskosten zijn hetzelfde en komen
op € 232.467. Bedrijfsresultaat is dan € 71.876 tegen € 87.655 in 2019.
Hierbij komt dus het nettoresultaat in 2020 op € 71.689 en in 2019 was dit € 88.700.
Er zijn geen vragen over de jaarrekeningen.
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9) Verslag kascontrolecommissie
Dit jaar zaten mevr. van der Veen en dhr. Slagter in de kascontrolecommissie.
Aangezien mevr. van der Veen in het ziekenhuis heeft gelegen en niet in staat was om de controle uit te
voeren heeft dhr. Slagter dit alleen gedaan in het bijzijn van de penningmeester en de administrateur.
De Slagter vertelt in zijn verslag dat hij steekproefsgewijs de nota’s, betalingen en de dubbele controles
van de penningmeester naar de administrateur heeft nagekeken. Hier zijn geen opmerkelijke dingen in
naar voren gekomen en daarom vraagt dhr. Slagter dan ook aan de leden om het bestuur decharge te
verlenen aan het bestuur voor de jaarcijfers van 2019 en 2020.
Alle leden gaan akkoord en zo wordt er decharge verleend aan het bestuur.
Dhr. Slagter geeft nog wel aan dat hij kan begrijpen dat iemand er moeite mee heeft dat hij de
kascontrole alleen heeft gedaan, omdat hij nu ook nieuw bestuurslid is. Daarom wordt er nog duidelijk
aangegeven als iemand de cijfers wil inzien dit kan in overleg met de administrateur en de
penningmeester.
10) Aanstellen lid kascontrolecommissie.
Dhr. Slagter treedt af als kascontrolecommissielid en wordt bedankt voor zijn inzet.
Mevr. van der Veen blijft nog een jaar lid van de commissie en de vraag van de voorzitter is of iemand
anders haar wil gaan ondersteunen. Dhr. H. Schoemaker geeft aan dit te willen doen. De leden gaan
hiermee akkoord.
De kascontrolecommissieleden voor 2022 zijn dhr. Schoemaker en mevr. van der Veen.
11,12,13) Vaststelling begroting/ contributie en verstrekkingen
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De verwachting van het bestuur is dat het nettoresultaat in 2022 behoorlijk hoger zal zijn dan in 2021
omdat in 2021 de bouwkosten al gedeelte zijn meegenomen. Ook verwacht het bestuur dat de
komende jaren de aantal uitvaarten in ons uitvaartcentrum zal toenemen en ook de uitvaarten door ons
zelf verzorgd zal stijgen.
Voorzitter geeft aan dat per 1 juli er een nieuwe wet komt voor verenigingen en stichtingen en dat het
bestuur daarom in het komende jaar bezig zal gaan met statutenwijzigingen. Dit wordt natuurlijk aan de
leden voorgelegd. Ook geeft de voorzitter aan dat bestuursleden € 25,00 per vergadering krijgen.
Het bestuur adviseert de leden om voor de jaren 2021/ 2022 geen wijzigingen in de dekking door te
voeren.
Het bestuur adviseert de leden om voor de jaren 2021/ 2022 de contributie en premies niet te wijzigen
Het bestuur adviseert de leden om voor de jaren 2021/ 2022 de hoogte van de uitkeringen bij overlijden
te handhaven.
Alle leden gaan akkoord met de voorgelegde adviezen van het bestuur. Dat betekent dat geen
wijzigingen komen in de dekking, geen contributieverhoging zal komen in 2022 en de hoogte van de
uitkering blijft gehandhaafd.
14) Rondvraag
Dhr. Nieland had graag punt 7 na punt 13 gehad.
Antwoord penningmeester: Dit is een bewuste keuze geweest, omdat de penningmeester ook een
begroting had gemaakt voor als de leden tegen het nieuw/ verbouwplan had gestemd.
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Dhr. Nieland vraagt hoe de verbouwing wordt gecommuniceerd naar de leden.
Antwoord: Door veelvuldig de media te zoeken, zoals website, facebook, de Kanaalstreek en
nieuwsbrieven. Het filmpje is al te zien op de website.
Dhr. Nieland vraagt wat er gedaan wordt als de bouw klaar is.
Antwoord: Er komt een open dag voor leden en ondernemers.
Er zijn verder geen vragen meer.
Voorzitter sluit de vergadering, dank voor u komst en uw inbreng.

Voorzitter dhr. Frankema

Secretaris mevr. I. van Duinen

