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Henk van Wijk voorzitter 
Albert Berends penningmeester 
Maria Luimstra secretaris 
Rigtje Heuker lid 
Joyce Nijholt  lid 
Renate Horlings lid  
 

Afscheid Wim van Dijken 
In december heeft Wim van Dijken besloten om per direct te stoppen met zijn 
werkzaamheden als secretaris voor de Federatie. In een bijeenkomst van het Algemeen 
Bestuur van de Federatie is er op gepaste wijze afscheid genomen van Wim van Dijken. 
Met het vertrek van Wim gaat er veel kennis verloren. Wim heeft inzet oorkonde gekregen 
voor zijn jaren lange inzet voor de Federatie. Het bestuur is hem zeer erkentelijk voor alles 
wat hij heeft gedaan. 
 

Member Control 
Meerdere malen worden er vragen gesteld over de gezamenlijke kosten die op de begroting 
staan voor Member Control. Verenigingen die geen gebruik maken van Member Controle 
willen graag weten waarom zij mee moeten betalen. In verband met eerdere afspraken 
konden aangesloten verenigingen voor een lager tarief hiervan gebruik maken. 
Genoemde vragen worden ook gesteld door Friese en Drentse verenigingen aan hun 
besturen.  
Samen met de Friese en Drentse Bond zijn wij in gesprek met Bert Zuur van Member 
Control. We willen kijken welke mogelijkheden er nog meer zijn, omdat de huidige werkwijze 
vragen oproept. Zodra bekend is wat de mogelijkheden zijn, zullen we u informeren 
  
 

Werkgroep Communicatie 
We onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de site van de Federatie te moderniseren 
en meer functies te bieden voor de verenigingen. 
Door dit onderzoeksproces doen we nieuwe ideeën op die we mogelijk met u kunnen 
delen.Naast de website willen we zien wat facebook ons kan bieden. In de volgende 
nieuwsbrief verwachten we u de eerste tips te kunnen geven. 
De werkgroep is in gesprek met de NDC, zij gaven een presentatie in november tijdens de 
ALV,  over gezamenlijke adverteer mogelijkheden. Mogelijk komen er mooie ideeën hoe 
verenigingen gezamenlijk kunnen adverteren . 
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Opzeggingen lidmaatschap 
De verenigingen Leens, Losdorp en Hoogezand hebben hun lidmaatschap opgezegd,wij 
wensen de besturen veel succes richting de toekomst. 
 

ALV Decharge verlenen aan het bestuur 
Naar aanleiding van de gehouden Algemene Ledenvergadering werden wij erop gewezen 
dat decharge werd verleend aan het bestuur en niet aan de penningmeester. Juridisch 
gezien is dat geheel correct. 
Een kascommissie van een Nederlandse vereniging ontleent haar positie aan artikel 48 in 
boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Leden van het bestuur mogen geen zitting nemen in de 
commissie en zij zijn verplicht de commissie inzage te geven in alle benodigde stukken.  
Om uit te sluiten dat de penningmeester de vereniging verlaat zonder degelijke financiële 
documenten achter zich te laten, waardoor de vereniging later in de problemen zou kunnen 
komen, wordt in de statuten vaak geëist dat de penningmeester pas gedechargeerd mag 
worden wanneer de kascommissie tijdens de algemene ledenvergadering de leden het 
advies geeft de jaarrekening goed te keuren. Het is overigens een misverstand dat de 
decharge verleend wordt aan de penningmeester. De kascommissie adviseert de algemene 
ledenvergadering wel of niet decharge te verlenen aan het gehele bestuur en niet alleen 
aan de penningmeester. Men noemt het controleren van de financiële documenten door de 
kascommissie een kascontrole 
Beleidsplan 
Na de gehouden Algemene Ledenvergadering van de Federatie zijn de eerste stappen 
gezet voor de uitvoering van het plan voor komend jaar. Er is een taakverdeling gemaakt 
waarbij een lid van het dagelijks bestuur gekoppeld is aan iemand van het algemeen 
bestuur. Ieder koppel heeft meerdere punten uit het beleidsplan ter uitwerking op de 
planning staan. Het is de bedoeling dat ook verenigingen hierbij worden betrokken.  
“Je bent als bestuurslid verantwoordelijk voor je leden”. 

Beknopte samenvatting ALV: 
• Er zijn veranderingen in de bestuurssamenstelling- Wim van Dijken is afgetreden. 

Henk van Wijk is per 1 januari 2019 de nieuwe voorzitter en Maria Luimstra is 
secretaris geworden. 

• Member controle – Het Federatiebestuur is met Bert Zuur in gesprek over het product 
en de prijsafspraken. Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat het verstandig is naast 
Member controle te kijken naar alternatieven zodat er door verenigingen een keuze 
gemaakt kan worden. 

• Opzegging verenigingen: Leens, Losdorp en Opende.  
• Nieuwe vereniging: ‘Voor Elkaar”. 
• De gegevens voor het actuarieel rapport die verenigingen moeten aanleveren worden 

aan de leden verzonden. Bovendien worden deze geplaatst op de site. 
• Renate Horlings wordt benoemd voor een volgende periode in het Algemeen Bestuur 

van de federatie 
• De acties uit het beleidsplan worden toegelicht. Hierover worden enkele vragen 

gesteld bijvoorbeeld over beleggen. Zuidhorn heeft positieve ervaringen met 
obligaties en willen indien nodig hun kennis delen. 
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• Albert Berends geeft aan graag de vragenlijsten te ontvangen. Nog niet alle 
formulieren zijn retour. 

 

Overgang regeling leden overnemen Tabellen  
Verenigingen krijgen af en toe de vraag of het mogelijk zou zijn om leden van andere 
verenigingen over te nemen. Mensen worden vaak vanaf de geboorte (gratis) lid  van een 
vereniging en continueert het lidmaatschap vanaf 18 jaar (of 16 jaar) door de contributie te 
betalen. Door een verhuizing, kan het gebeuren dat die iemand geen enkele binding meer 
heeft de plaatselijke uitvaartvereniging. 
In de nieuwe woonplaats wil men opnieuw lid worden van een vereniging. Het kan zijn dat 
u bij een nieuwe vereniging in de nieuwe woonplaats een aanzienlijk inlegbedrag betaald 
moet worden, omdat men andere tarieven hanteert. Leden kiezen er dan vaak voor om hun 
lidmaatschap te beeindigen. De voordelen die de lokale verenigingen bieden zijn dan ook 
verdwenen. Om de uitvaart goed te regelen meldt men zich vaak aan bij een duurdere 
verzekeringsmaatschappij. Om te voorkomen dat leden verdwijnen is het in de noordelijke 
provincies mogelijk dat verenigingen elkaars leden overnemen. Waar verenigingen dan 
tegenaan lopen is:  
1e Verschil in contributie. 
2e Verschil in pakketwaarde. 
Op de website vindt u vanaf mei de voorbeelden met overname en omrekentabellen. Voor 
een toelichting kunt u contact opnemen met de heer Albert Berends. a.berends@fedgron.nl  
 

Uitreiking oorkonde 
Tijdens de ALV van Begrafenisvereniging ‘De Laatste Eer’ te Garrelsweer is een oorkonde 
uitgereikt aan Jaap Schuurman als waardering voor zijn werkzaamheden als 
penningmeester voor de vereniging gedurende de periode van 2002 -2019. 
 

Uitvaartvereniging VoorElkaar 
‘Van vier naar één uitvaartvereniging’. 

Al jaren een heel goede relatie, onder andere door gebruik van diensten van  
eenzelfde uitvaartverzorger. Daarna, na het stoppen van de uitvaartverzorger 
ongeveer vijf jaren geleden, samen met de verenigingen van Leek en Zevenhuizen 
een gezamenlijk contract met Uitvaartverzorging Westera en Van Bergen uitvaart- 
assistentie uit Vries afgesloten. Eind 2017 hebben de besturen van de verenigingen 
van Midwolde/Pasop/Lettelbert, Oostwold, Enumatil en Den Horn met elkaar  
besloten om uit te zoeken wat er gezamenlijk mogelijk was voor de vier verenigingen 
naar de toekomst toe, nog meer samen doen of mogelijk samengaan. 
Na een aantal bijeenkomsten waren de besturen het wel  eens, dat samengaan de 
beste optie was. Voor de praktische uitvoering van samengaan is het bestuur van de  
Federatie Groningen gevraagd om mee te denken. Dat heeft geleid tot een aantal  
bijeenkomsten onder leiding van twee federatie bestuursleden, waarin we met elkaar 
het besluit genomen hebben om per 31 december 2018 vier verenigingen op te heffen 
en per 1 januari 2019 een nieuwe vereniging op te richten. In het vroege najaar van 2018 
hebben de leden na een gezamenlijke info avond, in vier afzonderlijke ledenvergaderingen 
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hun akkoord voor de fusie gegeven zodat per 1 januari er 1 nieuwe vereniging is ontstaan. 
Als bestuur van de nieuwe vereniging zien we terug op een zeer harmonieuze 
samenwerking van 4 besturen om zover te komen. We zien met vertrouwen naar de 
toekomst om als vereniging met ongeveer 1300 leden slagvaardig te kunnen functioneren. 
 
Namens het bestuur van Uitvaartvereniging VoorElkaar, 
J.H. (Jaap) Moes 
 

     

 
 


