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DECEMBER 2018 NR 6 

Van de bestuurstafel 

Wijziging bestuur 
Er zijn meerdere oproepen gedaan voor de vacature van secretaris van de Federatie. 
Hierop is geen reactie gekomen. Wim van Dijken stopt per 31 december 2018 als 
secretaris, na een periode van 18 jaar. Wim heeft zich al die jaren met hart en ziel ingezet 
voor de federatie. We bedanken Wim voor zijn enorme inzet en betrokkenheid. Door het 
vertrek van Wim heeft het bestuur intern gezocht naar een oplossing waarbij het 
secretariaat wordt ingevuld.  
 

Het bestuur van de Federatie per 1 januari 2019 
Henk van Wijk voorzitter 
Albert Berends penningmeester 
Maria Luimstra secretaris 
Rigtje Heuker lid 
Joyce Nijholt  lid 
Renate Horlings lid       

Werkgroep Bestuursdynamiek 
Bij het opstellen van actuariële rapporten kunnen verenigingen, indien nodig, hulp 
inroepen van de Federatie. De uitvaartverenigingen Den Horn, Enumatil, 
Midwolde/Pasop/Lettelbert en Oostwold worden per 31 december opgeheven. 
Per 1 januari 2019 komt daarvoor “VoorElkaar” in de plaats. De nieuwe vereniging gaat 
circa 1.300 leden tellen en start met een bestuur van 7 personen. Vanaf april dit jaar 
hebben de besturen van de 4 verenigingen overleg gevoerd met ondersteuning van Albert 
Berends en Henk van Wijk. Alle betrokkenen zijn het erover eens dat teruggekeken kan 
worden op een goed proces met een mooi resultaat. 

Begroting 2019  
Het bestuur heeft de begroting voor 2019 opgesteld. In de Algemene Ledenvergadering 
van 13 november is de begroting vastgesteld. De contributie voor 2019 blijft ongewijzigd. 

Beleidsplan 2019-2022 
Het is het streven van het bestuur, ondanks gelijkblijvende kosten, uitvoering te geven aan 
verschillende actiepunten uit het beleidsplan. Het plan gaan we per jaar uitwerken in 
actiepunten gekoppeld aan een vast budget om de financiën beheersbaar en 
controleerbaar te houden. Vanuit enkele verenigingen is het aanbod gekomen de 
rayonvergaderingen op andere, goedkopere locaties te houden. Een geweldig gebaar 
waar we graag gebruik van maken.  
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CREMATORIUM OMMELAND EN STAD 
De ALV werd gehouden op 13 november in het nieuwe crematorium Ommeland en Stad. 
We werden ontvangen door een professioneel team van  medewerkers onder leiding van 
manager Antoinette Rutgers. Na de vergadering kregen alle aanwezigen een rondleiding. 
Iedereen was zichtbaar onder de indruk. Een verzorgde omgeving waar men tijd en 
aandacht heeft voor u. voor meer informatie: 
https://crematoriumommelandenstad.respectrum.info 
 

 

COMMISSIE COMMUNICATIE 
 

Joël Darius van de NDC groep vertelde tijdens de ALV over “De veranderende wereld”, 
over de inzet van de social media. Hij toonde ons een kort filmpje 
https://www.youtube.com/watch?v=vvrnG2Gn-pg  

Hij gaf in zijn presentatie sprekende voorbeelden van de invloed van bepaalde 
boodschappen via social media op onze samenleving. De nieuwe generatie zit gemiddeld 
drie uren op social media. Als je de moderne mens wilt bereiken is het van belang na te 
denken over emoties, aldus Joël. Mensen nemen beslissingen op basis van emoties. 
Ook benadrukte Darius dat als we met elkaar het onderlinge uitvaartwezen in stand willen 
houden, verenigingen naar de toekomst moeten kijken en meebewegen met 
veranderingen noodzakelijk is. Maar geef de mensen hierbij de tijd en de ruimte om te 
veranderen en geef tips en middelen zodat de volgende stap gemaakt kan worden. 
Verenigingen moeten het hun leden zo prettig mogelijk maken, ook verenigingen moeten 
vanuit ratio naar emotiedenken gaan redeneren. 
 

     
 

 

Iedereen 

Een 

gezond 

2019 

https://crematoriumommelandenstad.respectrum.info/
https://www.youtube.com/watch?v=vvrnG2Gn-pg

