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Uitvoeren acties beleidsplan 
In de ALV van 19 maart jongstleden is met unanieme stemmen het beleidsplan van onze 
Federatie voor de periode 2019-2022 vastgesteld. Hetzelfde geldt voor de acties die 
voortvloeien uit dat beleidsplan. Na de bestuurlijke vaststelling is het nu zaak om de 
volgende stap, het uitvoeren van  acties, op te pakken. 
Dat willen wij, als bestuur van de Federatie, graag samen met u doen. Wij moeten dat ook 
samen met u doen, want alleen kunnen we het niet en wij vinden het heel belangrijk dat ook 
bestuurders van verenigingen actief betrokken zijn bij de interactie tussen uitvaartvereniging 
en Federatie. Het gaat immers om ons gemeenschappelijke doel met betrekking tot de 
onderlinge uitvaartzorg. Gelukkig is het niet nodig dat alle 11 vermelde acties uit het 
beleidsplan tegelijk moeten worden opgepakt. 
Op dit moment gaat het om de volgende acties die we graag in gang willen zetten. Namelijk: 
De kwaliteitszorg en de ledenwerving. Hiervoor willen we 2 werkgroepen vormen. 
 
A.  
Het formeren van een begeleidingsgroepje voor het onderwerp “Bevorderen dat 
verenigingen werken aan kwaliteitszorg”. 
Beknopt gesteld komt het er op neer verenigingen te ondersteunen om hun taakuitoefening 
goed uit te voeren. Daarbij kan het aanbieden van een aantal kwalitatieve normen helpen. 
De werking van de Nardus Norm en ontwikkelingen kunnen hier ook bij betrokken worden. 
Er ligt dus wel wat, maar mogelijk zijn er waardevolle aanvullingen op hetgeen er is. 
Bij dit actiepunt kennen we een viertal fasen, 1e: formeren begeleidingsgroep, 2e: 
vaststellen kwalitatieve normen, 3e: uitwerken hoe te realiseren en 4e: de beheerfase om 
aandacht te houden en ontwikkelingen te blijven volgen voor dit onderwerp 
 
 
B.  
Het formeren van een begeleidingsgroepje voor het onderwerp “Ondersteuning 
verenigingen bij werving van nieuwe leden”. 
Bij veel verenigingen is de afname van het aantal leden een aanhoudende bron van zorg, 
net als bij veel andersoortige verenigen. Wij willen graag dat een groepje bestuurders hier 
specifieke aandacht aan gaat besteden met als doel aanwas van nieuwe leden mogelijk te 
maken. 
Bij dit actiepunt onderscheiden we een drietal fasen, 1e: formeren begeleidingsgroep, 2e: 
opzetten plan van aanpak en 3e: uitvoeren van de campagne. 

Van de bestuurstafel 
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In elke begeleidingsgroep zal ook een bestuurder van de Federatie zitting nemen. 
Per bijeenkomst wordt een bescheiden financiële vergoeding uitgekeerd, naast een 
kilometervergoeding. 
Het is de bedoeling om in de vakantieperiode die voor de deur staat, de groepjes samen te 
stellen en daarna aan de slag te gaan. Als u belangstelling heeft om zitting te nemen in een 
groepje dan kunt u dat aangeven bij het secretariaat van de Federatie. Eventuele 
inlichtingen kunt u krijgen bij de bestuursleden van de Federatie. 
 
Wij rekenen op voldoende deelname en we willen graag samen met u aan de slag. 
 
Henk van Wijk, voorzitter Fedgron  

 

Werkgroep Communicatie 

Bestuurders van de verenigingen lezen het blad uitvaart en blijven hierdoor mede op de 
hoogte wat er zoal gebeurt. Hieronder vindt u een link naar de dialoog over de moderne 
uitvaart. Interessant om te zien hoe de politiek praat over de moderne uitvaart. 
https://www.uitvaart.nl/nieuws/video-notaoverleg-naar-een-moderne-uitvaart/57977 
 

 
Facebook   
Vanaf juli heeft de Federatie voor Uitvaartverenigingen Groningen een eigen 
facebookpagina. Door gebruik te maken van de digitale snelweg willen we meer mensen 
bereiken. Het is belangrijk aan onze leden en niet leden te laten weten dat de 
uitvaartverenigingen in de regio, in het dorp een kwalitatieve uitvaart verzorgen zonder 
winstoogmerk. De korte lijnen zorgen ervoor dat families of leden zonder belemmeringen 
contact kunnen opnemen, we kennen elkaar vaak vanuit de nabijheid. 
Op de facebookpagina gaan we steeds de verenigingen promoten. Mogelijk leidt het tot 
meer bewustwording, meer contact met de verenigingen en meer leden voor de toekomst. 
Behoud van de vereniging vinden we erg belangrijk zoals eerder vermeld in het rapport 
Noaberschap.  
 

Vervolg NDC 
De werkgroep communicatie is in gesprek met NDC en verkent de mogelijkheden om 
bijvoorbeeld te adverteren zodat de verenigingen extra naamsbekendheid krijgen.  
Het idee wat nu verder uitgewerkt wordt is een gezamenlijke advertentie per regio waarbij 
de regionale uitvaartverenigingen kunnen worden uitgelicht. De advertentie zou dan  
maandelijks 2x geplaatst kunnen worden met daarnaast een redactioneel stuk en een 
soort van blog. Op deze wijze is het mogelijke dat er wekelijks aandacht is voor de 
uitvaartverenigingen in de huis aan huis krant. 
Om het geheel nog concreter te maken wordt er nu gekeken naar een mogelijke 
uitwerking, hoe de logo’s van de verenigingen hierin kunnen passen, hoe het betaalbaar 
wordt voor alle verenigingen. We houden u op de hoogte. 

https://www.uitvaart.nl/nieuws/video-notaoverleg-naar-een-moderne-uitvaart/57977
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Vacature penningmeester 
Aangezien onze penningmeester heeft aangegeven over afzienbare tijd te willen aftreden 
zijn wij op zoek naar een opvolger. 
 

 
Vacature  Federatie van uitvaartverenigingen in de provincie Groningen  

 
PENNINGMEESTER m/v   
 

De penningmeester is naast de bewaker van de financiële positie van de Federatie tevens 
aanspreekpunt voor de aangesloten verenigingen over financiële onderwerpen. 
 
Hierdoor zoeken wij iemand die: 

• Beschikt over financiële kennis  

• Beschikt over goede communicatieve vaardigheden 

• Bekend is met de financiële ontwikkelingen in het uitvaartwezen of bereid is zich dit 
eigen te maken 

• De jaarrekening en de begroting opstelt en verantwoordelijk is voor de 
budgetbewaking. 

• De Federatie vertegenwoordigt, mogelijk met de andere bestuursleden 
 
De Federatie stelt er een financiële vergoeding tegenover 
 
Het bestuur bestaat uit een dagelijks bestuur (DB) en een algemeen bestuur (AB). 
Het DB vergadert maandelijks en het AB vergadert twee maandelijks 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met  de voorzitter Henk van Wijk 
henkenrieja@gmail.com  06-57399843 of evt. met de penningmeester de heer Albert 
Berends  a.berends@fedgron.nl  0594-514550 of 06-50854049. 
   
Belangstellenden kunnen reageren tot 1 augustus 2019. 
 

Even delen 
Het is belangrijk om ervaringen en ontwikkelingen vanuit de verenigingen te delen. 
Hiervoor ontvangen we ook graag informatie van u. Het kan andere bestuurders 
stimuleren in beweging te komen, zodat we niet stilstaan maar zichtbaar maken dat vele 
vrijwilligers zich inzetten voor Noaberschap, voor de uitvaartvereniging in het dorp. Stuur 
uw kopij of foto’s  of andere tips naar info@fedgron.nl zodat we het kunnen delen. 
 
 

Niekerk -Oldekerk 111 jaar 
Op 18 mei jl heeft uitvaartvereniging Niekerk-Oldekerk aandacht besteed aan het 111 
jarige bestaan van de vereniging. 
Op een drietal plaatsen in Niekerk waren onderwerpen georganiseerd van de 
overlijdensplechtigheid van vroeger tot nu. 

mailto:henkenrieja@gmail.com
mailto:a.berends@fedgron.nl
mailto:info@fedgron.nl
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Er werden diverse artikelen tentoongesteld, van een oude lijkkoets tot een hedendaagse 
truck en  motor. 
In de kerk werden vanaf de preekstoel op humoristische wijze verhalen verteld over 
gebeurtenissen in de vereniging van de afgelopen 111 jaar. 
Kortom een geslaagde dag en complimenten voor de organiserende vereniging. 


