
 
Dinsdag 19 maart 2019,  

Crematorium Ommeland en Stad,  

Borchsingel 47, 9766 PP Eelderwolde 

 

Aanwezige verenigingen Afwezige verenigingen 

    

Aduard – 2 aanwezigen Baflo 

Alteveer – 2 aanwezigen Bierum 

Dorkwerd – 1 aanwezige Eenrum 

Harkstede – 2 aanwezigen Eenum 

Hoogkerk – 3 aanwezigen Garrelsweer 

Kommerzijl – 2 aanwezigen Glimmen 

Leek – 2 aanwezigen Godlinze 

Marum – 4 aanwezigen Grijpskerk 

Nieuwe Pekela – 2 aanwezigen Haren 

Noorddijk – 2 aanwezigen Hoogezand 

Oldehove – 2 aanwezigen Lauwerzijl 

Onstwedde – 3 aanwezigen Loppersum 

Pieterzijl – 1 aanwezige Losdorp 

Roodeschool – 2 aanwezigen Niebert Nuis 

Siddeburen – 2 aanwezigen Noordhorn 

Ten Boer – 2 aanwezigen Noordwijk  

Ten Post – 2 aanwezigen Oosterwijtwerd 

Tolbert – 2 aanwezigen Opende 

Vlagtwedde – 1 aanwezige Opwierde 

Oostwold – 3 aanwezigen Stadskanaal 

Winsum – 1 aanwezige Stedum 

Zevenhuizen – 3 aanwezigen Thesinge 

Zuidhorn – 3 aanwezigen  Ulrum 

 Usquert 

 Vierhuizen 

 Wagenborgen 

 De Wilp 

 Woltersum 

  
 

 

 

Notulen    78ste  Algemene Ledenvergadering 



  

Notulen 
 

1. Opening 
De voorzitter heet iedereen welkom op de ALV. Speciaal welkom voor de Friese 

Federatie. Vervolgens is er 1 minuut stilte voor de overledenen.  

Afmeldingen voor de ALV: Oldekerk-Niekerk, Zoutkamp, Middelstum, Garsthuizen, 

Hornhuizen-Kloosterburen, Kornhorn en Sappemeer.  

2. Vaststelling agenda 
Er wordt gevraagd of er aanvullingen zijn op de agenda. Er zijn geen opmerkingen of 

aanvullingen, de agenda wordt vastgesteld. 

3. Mededelingen 

Mededelingen vanuit het Federatiebestuur:  

• De bestuurssamenstelling van de Federatie is veranderd. Dhr. Wim van Dijken 

is per 1 januari afgetreden. Henk van Wijk is de nieuwe voorzitter van de 

Federatie. Maria Luimstra is secretaris geworden.   

• Member Control (MC) wordt vaak op onze bijeenkomsten genoemd. De 

Federatie is samen met de Friese- en Drentse bond in gesprek geweest met 

Bert Zuur. Bert Zuur van Member Control heeft aangegeven dat zowel het 

product als de prijs geüpgraded wordt. Het Federatiebestuur komt in de 

najaars-ALV met een voorstel wat betreft Member Controle. Opmerking vanuit 

de zaal: MC blijft onduidelijk, degene is van mening dat het Federatiebestuur 

moet kijken wat de markt nog meer aanbiedt en daaruit een keuze moet 

maken. Niet direct voor MC gaan. Naar aanleiding van deze opmerking 

ontstaat een kleine discussie, uitkomst is dat verenigingen in oktober een 

keuze maken voor Member control of een ander pakket. 

• Opzegging van ledenverenigingen: Leens, Losdorp, Opende. Daarnaast is er 

een nieuwe vereniging, “Voor Elkaar”, ontstaan uit de verenigingen Enumatil, 

Den Horn, Oostwold en Midwolde-Pasop-Lettelbert.  

Er zijn geen mededelingen vanuit de zaal. 

4. Notulen van de 8e najaars ALV gehouden op 13 november 2018 
Zowel tekstueel als inhoudelijk zijn er op de notulen zijn geen opmerkingen en 

worden de documenten vastgesteld 

5. Jaarverslag 2018 
Geen opmerkingen. Het verslag wordt voor kennisgeving aangenomen.  

6. Financieel verslag 2018        
De voorzitter geeft het woord aan de penningmeester Albert Berends (AB). AB 

spreekt het financieel verslag door. Hierover worden enkele vragen gesteld. 



V: Hoe zit het met de begroting 2019, ten opzichte van het jaarverslag 2018, als het 

gaat over de bestuurswisselingen? 

A: Deze begroting is vastgesteld in november 2018. Op dit moment waren de 

bestuurswisselingen, het kleiner worden van het bestuur nog niet bekend. Bovendien 

verwacht de Federatie dat de kosten van het beleidsplan 2019-2022 binnen de 

begroting van 2019 blijven. 

AB geeft aan dat hij contact heeft gehad met Jan Voois (Actwell, in verband met een 

actuarieel rapport) Jan Voois heeft aangegeven welke gegevens aangeleverd 

moeten worden. Dit overzicht voor het actuarieel rapport wordt zo spoedig mogelijk 

met u gedeeld en  te vinden zijn op onze website www.Fedgron.nl 

7. Verslag van de kascontrolecommissie 
De gehele boekhouding is verantwoord en akkoord bevonden. De kascommissie stelt 

voor het bestuur decharge te verlenen, waarmee de ALV dit unaniem besluit.  

8. Aanwijzing nieuw lid voor de kascontrolecommissie  
Vereniging Aduard, de heer Mulder wordt gevraagd om volgend jaar plaats te nemen 

in de kascontrolecommissie. Alle verenigingen stemmen in.  

9. Bestuursverkiezing  
Er zijn geen tegenkandidaten. Renate Horlings wordt benoemd voor een volgende 

periode in het Algemeen Bestuur van de Federatie van Uitvaartverenigingen. 

10.  Pauze 

11.  Vaststelling beleidsplan 2019-2022 
Met het beleidsplan en ‘acties uit het beleidsplan 2019-2022’ wordt inzicht geboden 

wat de Federatie doet en de komende jaren wil doen. Voorzitter H. van Wijk geeft 

een uitgebreide toelichting op de bijlage ‘Acties uit beleidsplan 2019-2022’. Het 

voorstel van het bestuur leidt er toe om mogelijk in de komende jaren de contributie 

te moeten verhogen om de voorgenomen acties te kunnen verwezenlijken.  

Het zijn ambitieuze plannen, klinkt het vanuit de zaal met betrekking tot het actiepunt 

“oppakken initiërende rol in halen hoger rendement door beleggingen”. Er ontstaat 

een discussie. De voorzitter van de Friese Federatie benoemt ervaring te hebben 

met beleggen. De Friese Federatie wil mogelijk adviseren en input leveren. Er wordt 

geadviseerd onderzoek te doen naar beleggen. Uiteindelijk gaat het erom dat 

verenigingen hun best doen voor hun leden, ook qua het behalen van rendement. 

Dat is onze verantwoordelijkheid! 

In Zuidhorn is de vereniging bezig met obligaties. Zij hebben hier een goed 

rendement van behaald en ook beleggen bevalt hen goed. Verenigingen mogen ook 

contact opnemen met het bestuur van Zuidhorn mocht men informatie willen. 

Er zijn verder geen op- of aanmerkingen op zowel de toelichting als op de acties. De 

aanwezige leden zijn akkoord en men stemt in met het beleidsplan, de daarin 

opgenomen acties en onderliggende financiële berekeningen.   



12.  Nardus  
AB neemt het woord. Hij vertelt over de een projectgroep voor Nardus aan de slag. 

Deze projectgroep moet met adviezen komen over de toekomstige relatie en 

werkwijze van Nardus met hun leden. 

Daarnaast waren er twee vacatures binnen het bestuur van Nardus. De vacatures 

voor penningmeester en een tweede bestuurslid worden zeker opgevuld. De heer 

Berends heeft aangegeven komend jaar als penningmeester bij Nardus te stoppen.  

Van Wijk doet nog een oproep voor adviezen voor de projectgroep binnen Nardus. 

Ook roept hij de verenigingen op de nieuwsbrieven van Nardus te gaan lezen, 

aangezien daar onderwerpen in staan die de verenigingen raken. De adviezen graag 

mailen naar het secretariaat van de Federatie Groningen info@fedgron.nl.  

13.  Rondvraag  
Er zijn geen punten voor de rondvraag. 

AB, penningmeester geeft aan dat hij graag de vragenlijsten retour ziet. Deze zijn 

nog niet allemaal binnen.  

14.  Sluiting 
De voorzitter wenst allen wel thuis en de vergadering wordt om 21.30 uur gesloten. 

Aansluitend vindt er een rondleiding door het crematorium plaats voor 

belangstellenden.  


