
 

 

JAARVERSLAG 2018. 
Jaarverslag over het jaar 2018 van de Federatie van uitvaartverenigingen in de Provincie 

Groningen. 

 

Algemene Voorjaars- ledenvergadering. 

 De Algemene Voorjaars Ledenvergadering werd gehouden in zaal Balk te Zuidhorn op 24 maart.  

Naast de vergaderzaal was er een kleine uitvaartbeurs georganiseerd. Op uitnodiging waren 

afgevaardigden van Nardus, de Drentse Bond en de Friese Federatie aanwezig. 

Aftredend als bestuurslid van de Federatie waren de heer T. Penninga en mevrouw R Heuker. De heer 

Penninga was niet herkiesbaar na een inzet van 2011-2018 bij de federatie. Mevrouw Heuker werd 

herkozen. De heer van Wijk afkomstig van vereniging Tolbert stelde zich kandidaat en werd als lid 

gekozen in het bestuur. 

Er werd gesproken over de redenen waarom verenigingen afhaken. Soms stopt men als lid omdat er 

geen bestuursleden zijn, soms zien verenigingen het nut niet in van onze krachtenbundeling en het delen 

van kennis. Er is aandacht in de toekomstvisie voor afgehaakte verenigingen. 

Er werden vragen over de begroting en de contributie gesteld. De begroting werd vastgesteld, over de 

contributie werd gestemd. Er werd een contributieverhoging vastgesteld van 0,15 cent. Er zijn twee hoge 

onkostenposten namelijk de afdracht aan Nardus en de Bestuurskosten. Het bestuur kijkt kritisch op 

welke wijze er kan worden bezuinigd, zonder dat het ten koste gaat van de kwaliteit . 

Rayonvergaderingen. 
De rayonvergaderingen van 2018 werden gehouden op 10 oktober te Onstwedde, op 17 oktober in Ten 

Post en op 24 oktober te Zuidhorn. 

In deze vergaderingen werd door de heer van Wijk het concept beleidsplan besproken en er werd een 

toelichting door de heer Berends gegeven over de actuariële reserves. Mevrouw Luimstra gaf een 

toelichting namens de werkgroep communicatie en PR en de heer van Wijk namens de werkgroep 

bestuursdynamiek. 

De werkgroepen bestuursdynamiek en communicatie werden dit jaar ingesteld. We zijn trots op de 

eerste resultaten; maandelijkse nieuwsbrief, format nieuwsbrief verenigingen, format lichtjesdag, 

procesbegeleiding samenwerking /oprichten nieuwe vereniging. 

 

Algemene najaars-ledenvergadering. 

Op 13 november was er voor de achtste keer een Algemene najaars-Ledenvergadering, welke in het 

crematorium Ommeland en Stad te Eelderwolde werd gehouden. Deze vergadering stond vooral in het 

teken van beleidsplan 2019-2022  van de federatie. Er was voldoende draagvlak zodat het bestuur het 



plan verder uit te kan werken. Het is de bedoeling de plannen en financieel te vertalen, zodat er binnen 

de begroting gewerkt wordt. Enkele verenigingen stelden vragen over de begroting. Deze werden in 

grote lijnen beantwoord door de penningmeester A. Berends. De begroting is met meerderheid van 

stemmen vastgesteld. Aansluitend werd een rondleiding gehouden in het crematorium.  

De leden.  
Het aantal leden van de Federatie bestond op 31 december 2018 uit 63 verenigingen, die samen 

47.702 leden hebben (exclusief  5.516 kinderen, waarbij aangetekend moet worden dat niet alle 

verenigingen het aantal kinderen opgegeven hebben). 

In 2018 hebben de volgende verenigingen het lidmaatschap opgezegd:  

- Leens, wegens andere visie op financieel beleid 

- Midwolde-Pasop-Lettelbert, Oostwold, Enumatil en Den Horn in verband met het samengaan in 1 

nieuwe vereniging: Uitvaartvereniging VoorElkaar. Hierin hebben de bestuursleden van de Federatie 

de heer van Wijk en de heer Berends een begeleidende rol gespeeld. 

Daarnaast zijn er diverse verenigingen bezocht in verband met bestuurlijke problemen of anderszins. 

 

Op aanvraag werden oorkondes uitgereikte aan personen die zich op enigerlei wijze verdienstelijk 

hebben gemaakt voor een uitvaartvereniging.  

Door de Federatie werden de oorkondes uitgereikt aan de volgende personen: 

- maart  J S Kraai-ten Have Vlagtwedde  

- april   W Volders Onstwedde 

- april   J Zigterman Leek 

- mei   J Bos Garrelsweer 

- oktober  A Vink Enumatil 

 

NARDUS. 

De heer A. Berends heeft zitting in het Dagelijks Bestuur van Nardus als penningmeester. 

Dit bestuurslidmaatschap is op persoonlijke titel en niet als afgevaardigde van de Federatie. 

Maria Luimstra is namens Federatie Groningen lid van het Algemeen bestuur van Nardus.  

Het bestuur. 
In het afgelopen jaar hebben enkele afgevaardigden van het bestuur de Algemene  
Ledenvergaderingen van Nardus bezocht op 21 april en 24 november in Nijkerk. 
Op uitnodiging hebben ook enkele leden van het bestuur de Algemene Ledenvergadering van de 
Drentse Bond en van de Friese Federatie bijgewoond. 

   
Op 31 december hadden de volgende personen zitting in het bestuur: 
 
Voorzitter:          mevr. M. Luimstra         Neuteboomlaan 12    9951 NM  Winsum          
Secretaris:  dhr. W.D. van Dijken Kruiser 3          9801 RD  Zuidhorn  
Penningm:  dhr. A. Berends Tolberterstraat 62    9351 BJ  Leek          
Bestuurslid:  mevr. R.J. Heuker Schoollaantje 24       9356 BG  Tolbert  
Bestuurslid:  mevr. R. Horlings Beumeesweg 55       9541 AB Alteveer (GN)    
Bestuurslid:        dhr. H. van Wijk Molenkanaal 33         9351 SH Leek 
Bestuurslid:  Mevr. J. Nijholt  Boerhaavelaan 19      9728 LG Groningen  
 
W.D. van Dijken. 
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