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NOVEMBER 2018 NR 5 

Van de bestuurstafel        

Werkgroep Bestuursdynamiek 
Per 1 januari aanstaande zal in het Westerkwartier een nieuwe uitvaartvereniging het 
levenslicht zien. Daartoe hebben de leden van de huidige verenigingen Den Horn, Enumatil, 
Midwolde / Pasop / Lettelbert en Oostwold in buitengewone ledenvergaderingen groen licht 
gegeven.  
De vereniging zal circa 1.300 leden tellen. 
Besloten is dat er wordt gestart met 7 bestuursleden, allen afkomstig uit de besturen van de 
op te heffen verenigingen. In de loop van volgend jaar zal de nieuwe vereniging 
bestuursverkiezingen houden wordt er mogelijk verder gegaan met een kleiner bestuur. 
Inmiddels is er overeenstemming bereikt over de pakketwaarden en de contributie voor 
2019 van de nieuwe vereniging. Ook is er een concept-begroting opgesteld die op korte 
termijn bestuurlijk zal worden behandeld. 
Geconcludeerd kan worden dat de besturen van de 4 betrokken verenigingen, met 
ondersteuning van twee leden van de commissie Bestuursdynamiek van de Federatie, na 
een aantal constructief verlopen vergaderingen er in korte tijd in zijn geslaagd dit proces tot 
fusie goed voor te bereiden. 

Begroting 2019 en Beleidsplan 2019-2022 
Het bestuur heeft de begroting voor 2019 opgesteld. In de Algemene Ledenvergadering van 
13 november wordt hierover besloten. Het voorstel is de contributie voor 2019 niet te 
verhogen. Het totaal van de kosten ligt op het niveau van de begroting van 2018. 
In dezelfde vergadering komt ook het beleidsplan voor de komende jaren aan de orde. Het 
is het streven van het bestuur, ondanks gelijkblijvende kosten uitvoering te geven aan 
verschillende actiepunten uit het beleidsplan. Dit wordt naast enkele andere maatregelen, 
ook mogelijk geacht door bijvoorbeeld  vergaderingen op andere, goedkopere locaties te 
houden. 

Rayonvergaderingen 2018. 
In oktober zijn in Onstwedde, Ten Post en Zuidhorn de rayonvergaderingen gehouden. 
Met 59 aanwezige bestuurders was de totale opkomst helaas lager dan vorig jaar. 
In deze bijeenkomsten is er ruim aandacht besteed aan het concept-beleidsplan 2019-2022. 
Na levendige discussies is er door de aanwezigen input geleverd voor het verder inhoud 
geven aan het beleidsplan. 

REMINDER 
Als bestuur van de Federatie zijn we nog steeds op zoek naar kandidaten die secretaris dan 
wel penningmeester te worden. Wij willen graag vers bloed in ons bestuur om samen de 
interessante wereld van het onderlinge uitvaartwezen ook in deze tijd invulling te geven en 
door te kunnen geven aan volgende generaties. Lijkt u dat wat, ga eens met ons in gesprek. 
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NIEUWS VAN DE VERENIGINGEN 
Woensdag 31 oktober heeft de voorzitter van de Federatie een oorkonde 
uitgereikt aan Abel Vink. Dit gebeurde tijdens de buitengewone 
ledenvergadering van uitvaartvereniging Enumatil, waarin is besloten tot 
opheffing van de vereniging. 
De heer Vink heeft vele jaren een bestuursfunctie, waaronder het 
voorzitterschap voor de vereniging vervuld. Hij was zeer ingenomen met 
deze blijk van waardering voor het vele werk dat hij voor Enumatil heeft 
verricht. 

GEDWONGEN WINKELNERING 
De Ombudsman heeft kort geleden uitspraak gedaan over een klacht van een 
uitvaartverzorger betreffende de ledenkorting. De klacht luidde dat er onenigheid bestond 
over het besluit van het bestuur van een uitvaartvereniging om niet de volledige 
ledenvergoeding uit te keren aan de nabestaanden van een overleden lid, omdat geen 
gebruik was gemaakt van de bode van de vereniging maar van een uitvaartverzorger waar 
de vereniging geen contract mee heeft. 
Kern van de zaak is dat de Ombudsman aangeeft dat in het geval er van een andere 
uitvaartverzorger gebruik wordt gemaakt dan van degene die in dienst is van de vereniging 
of waar de vereniging een contract mee heeft, de vereniging het recht heeft op het 
toepassen van een korting op de ledenvergoeding, dan wel in het geheel niets hoeft uit te 
betalen. Voorwaarde is wel dat de uitvaartvereniging dit geregeld moet hebben in zijn 
statuten en/of huishoudelijk reglement en dit duidelijk is gecommuniceerd met de leden. 
Waarschijnlijk heeft u binnen uw vereniging over dit onderwerp ook regels vastgesteld. 
De uitspraak van de Ombudsman kunt u zien als een wake up call om voor de zekerheid 
nog eens na te gaan of het  bij uw vereniging goed is vastgelegd en er voldoende met uw 
leden over is gecommuniceerd. Dit om problemen achteraf te voorkomen.   

PENNINGMEESTER DOET GREEP IN DE KAS 
De penningmeester van uitvaartvereniging De Samenwerking uit Boornbergum wordt 
verdacht van het verduisteren van een fors bedrag uit de kas van de vereniging. 
Het bestuur heeft de politie ingeschakeld. 
Als vereniging zit je uiteraard niet te wachten op een dergelijke situatie. Het is daarom 
verstandig om intern binnen het bestuur voorzorgsmaatregelen te treffen. 
 

VIER OGEN SYSTEEM. 
Er is al vaker op gehamerd om eens kritisch te gaan kijken wie in het bestuur de 
bevoegdheid heeft om facturen te betalen. Bij de meeste verenigingen is dit de 
penningmeester. 
De penningmeester krijgt de nota’s binnen en ze worden evt. via een vast stramien 
betaald, bijv. 1 maal per maand of 2 maal per maand. 
Het penningmeesterschap is een vertrouwenspositie, niets mis mee. 
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Omdat er in een begrafenis-/uitvaartvereniging veel geld gemoeid is, is het misschien 
verstandig om de betalingen eens kritisch tegen het licht te houden en daar een 
controlesysteem in te gaan bouwen. 
Dit kan op twee manieren: 

1. Een ander bestuurslid heeft preventief inzage in de bankrekening. Deze persoon 
kan periodiek dus elke dag/week/maand de bankrekeningen controleren. 

2. Scheiding van functies. 
De penningmeester gaat de betalingen klaarzetten en een ander bestuurslid zal de 
betalingen fiatteren. Hierdoor is er een dubbele controle. 

We kunnen niet zorgvuldig genoeg zijn met de financiën van de vereniging en moeten 
eigenlijk de mogelijkheid om malversaties te plegen voorkomen. 
We willen dat de vereniging financieel gezond blijft en dat bij alle leden die overlijden de 
pakketwaarde verrekend kan worden op de eindnota. 
 
 

BETALEN LEDENKORTING AAN DE UITVAARTVERZORGER. 
Er zijn nog diverse verenigingen die niet zelf de nota opmaken, maar het opmaken van de 
factuur overlaten aan de uitvaartverzorger/-onderneming. 
De uitvaartverzorger/-ondernemer geeft aan dat een lid is overleden en dat zij de uitvaart 
hebben geregeld. Daarnaast geeft de uitvaartverzorger aan dat de ledenkorting al 
verrekend is op de nota, die gemaakt is door de uitvaartverzorger/-onderneming met het 
verzoek aan de vereniging om de pakketwaarde over te maken. 
Ook bestaat de mogelijkheid dat de vereniging een totale factuur krijgt met ALLE kosten 
daarop vermeld, zodat de vereniging alleen nog maar de aanhef hoeft te wijzigen en de 
pakketwaarde ervan af te halen. 
HELEMAAL FOUT !! 
De uitvaartverzorger/-ondernemer is een uitvoerend bedrijf en verricht diensten voor de 
vereniging. Deze diensten worden ‘normaal’ in rekening gebracht bij en betaald door de 
vereniging. De vereniging maakt een totaal nota nadat alle nota’s die betrekking hebben 
op de uitvaart binnen zijn. 
Mochten er verenigingen zijn, die ondanks dit nog steeds denken dat ze het moeten 
overlaten aan de uitvaartverzorger/-ondernemer dan functioneren deze verenigingen als 
het ware als verzekeringsmaatschappijen. 
In deze laatste situatie is de vereniging vennootschapsbelasting schuldig 


