Beleidsplan 2016-2021 Federatie Groningen

Het doel van dit beleidsplan is De instandhouding van het onderlinge uitvaartwezen in
de provincie Groningen.
Wij proberen dit te bereiken door prioriteit te geven aan de volgende zaken.
1.

We willen als federatie dichter bij de verenigingen staan.
We proberen dit bereiken door:
-

-

2.

De communicatie te verbeteren:
Gebruik van moderne middelen zoals PowerPoint presentaties tijdens vergaderingen.
Werken met gastvoorzitter uit het rayon tijdens de rayonvergaderingen,
Verbeteren layout en opzet van de nieuwsbrief.
Waar mogelijk door gastschrijvers voor de nieuwsbrief in te schakelen.
Indien nodig zal het federatiebestuur een coach inschakelen om
veranderingsprocessen een optimale slagingskans te geven.

We willen de verenigingen stimuleren dichter bij hun leden te gaan staan.
We proberen dit te bereiken door:
- De verenigingen te stimuleren op een goed gekozen moment een eigen
nieuwsbrief aan de leden te sturen.

3.

We overwegen een kenniscentrum op te richten.
We proberen de kennisoverdracht te verbeteren.
Het kenniscentrum behoeft niet alleen uit federatiebestuursleden te bestaan,
we willen ook graag gebruik te maken van de kennis van bestuursleden van
de verenigingen.
Het doel van het kenniscentrum is het bevorderen van de kennis van de
bestuursleden van de verenigingen door het goed inwerken van nieuwe
bestuursleden en het beantwoorden van vragen uit het veld.

4.

We willen de ledenwerving voor de federatie bevorderen.
We willen dat proberen te bereiken door het terughalen van afgehaakte
verenigingen en het werven van verenigingen die nooit lid zijn geweest.
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5.

We willen de verenigingsbesturen ondersteunen bij de invoering van
de Gedragscode Uitvaartzorg.
- Ondersteuning kan o.a. geboden worden door verenigingen met
ervaring.

6.

We willen de vacatures binnen het federatiebestuur opvullen.
Hierbij zijn verschillende opties mogelijk:
- invullen van de vacatures.
- onderzoek naar samenwerking/fusie met de koepels van Groningen,
Friesland, Drenthe.
- opheffing federatie.
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We willen het voorbestaan van verenigingen bevorderen.
We proberen dit te bereiken door:
Het verder uitwerken van het plan samenwerking /fusies.
- Mogelijkheden te onderzoeken van het uitbesteden van de financiële- en
ledenadministratie.
- Het inspelen op nieuwe wet- en regelgeving van de overheid, zoals bij voorbeeld
de BTW op uitvaarten
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