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Het federatiebestuur  

wenst u een 

inspirerend jaar vol 

samenwerking en noaberschap 
 

 

 
Henk van Wijk voorzitter 
Albert Berends penningmeester 
Maria Luimstra secretaris    - info@fedgron.nl  
Rigtje Heuker lid 
Joyce Nijholt  lid 
Renate Horlings lid  

Algemene Ledenvergadering 19 maart 2019 
De ALV van 19 maart vindt plaats in de koffiekamer van het crematorium Ommeland en 
Stad. In februari ontvangt u de agenda voor deze bijeenkomst. De AVL start om 19.30 u
    

Commissie Bestuursdynamiek 
De werkwijze van de Federatie is gericht op samenwerking en kennisdeling. Met elkaar en 
voor elkaar. Een mooi voorbeeld van ons werk leest u hieronder. 
Per 1 januari is de nieuwe vereniging VoorElkaar in Oostwold van start gegaan. 
Verenigingen die plannen hebben om met anderen (meer) te gaan samenwerken en 
daarbij ondersteuning willen, kunnen zich aanmelden bij het secretariaat. De leden van de 
commissie bestuursdynamiek willen u daar graag bij ondersteunen en zo mogelijk als 
procesbegeleider aanwezig zijn. En dat geldt evenzo voor verenigingen die denken aan 
fuseren. Samenwerken maakt mogelijk dat 
verenigingen hun diensten voor hun leden kunnen 
blijven verzorgen. Als we kijken naar de toekomst 
verwachten wij dat vele kleine verenigingen hun 
krachten gaan bundelen om te komen tot minder en 
grotere verenigingen in onze provincie.  

Van de bestuurstafel 
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Gemeentelijke herindeling  
We stellen ons de vraag wat de consequenties zijn van de gemeentelijke herindeling die 
plaatsvond op 1 januari 2019. We denken aan de begraafkosten, de tarieven voor de 
begraafkosten enz. In eerste instantie blijven de kosten binnen de nieuwe gemeente 
ongewijzigd. Alleen de jaarlijkse indexatie zal mogelijk worden doorberekend. Mochten er 
wijzigingen zijn dan wordt u door ons geïnformeerd. 

Beleidsplan 2019-2022 
Achter de schermen wordt het beleidsplan nader uitgewerkt, zodat verenigingen ook meer 
in detail inzage krijgen in de plannen, planning en de bijbehorende kosten. 
Voor de ALV van 19 maart staat dit onderwerp op de agenda. 
 

COMMISSIE COMMUNICATIE 
• Oproep NDC 

Joël Darius van de NDC groep vertelde tijdens de ALV over “De veranderende wereld”, 
over de inzet van de social media. Darius benoemde dat emotie een belangrijke factor is 
om mensen aan ons te boeien. Heeft Joël Darius u ook geraakt? Aan de verenigingen 
werd de vraag gesteld wie er samen met de NDC aan de slag zou willen. Heeft u 
belangstelling en een thema voor een gesprek meld dit aan de Commissie Communicatie. 
Bij voorkeur per mail; info@fedgron.nl  

• Samenvatting Actuarieel rapport 
Tijdens de rayonvergaderingen heeft de heer Albert Berends een toelichting gegeven over 
de actuariële reserve. Een beknopte samenvatting staat op de website. Hier staat de 
benodigde informatie opgesteld met medewerking van onze actuaris, J. Voois. 

• Digitale vragenlijst 
In februari ontvangen de verenigingen een digitale vragenlijst waarin u gevraagd wordt uw 
toestemming te geven voor het publiceren van uw gegevens op de website van de 
fedgron. Daarnaast ontvangt u in februari de standaard vragenlijst over uw ledenbestand 
enz.  
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